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In memoriam Sjouke Voolstra (1942-2004) 

O nder een waterige najaarszon en het indringende gelui 
vanuit de klokkenstoel op de grafterp van Nes hebben en 
kele honderden familieleden en vrienden op dinsdag 19 

oktober jongstleden prof. dr. Sjouke Voolstra begeleid naar zijn 
laatste rustplaats in de bodem van zijn geliefde Friesland. Tijdens 
de daaraan voorafgaande afscheidsdienst in de doopsgezinde ver 
maning van Akkrum spraken zijn dochter, zijn zus en zijn vriend 
Piet Visser warme woorden ter herinnering aan deze markante 
theoloog en kerkhistoricus, die gedurende acht jaar (van 1992 tot 
2000) voorzitter was van de Vereniging voor Nederlandse Kerkge 
schiedenis. 

Onze laatste ontmoeting yond nog geen twee weken daar 
voor plaats, in de oude kerk van Aldeboarn, waar ik Sjouke en zijn 
echtgenote Trynke tot mijn grote vreugde ontwaarde tussen de be 
langstellende Friezen die kwamen luisteren naar een verhaal over 
Pibo Ovittius Abbema, een merkwaardige dorpsgenoot uit de zes 
tiende eeuw. Hij toonde zich een gelnteresseerde toehoorder, 
maar bleef zoals altijd op de achtergrond. Wij konden toen niet be 
vroeden dat ons gesprekje van die dag onze laatste ontmoeting 
zou zijn en dat ik korte tijd later op slechts een steenworp afstand 
aan zijn groeve zou staan. Een tragisch zeilongeval in de haven van 
Enkhuizen maakte abrupt een einde aan zijn leven. 

Sjouke Voolstra was vanaf het vroegste begin (1989) betrok 
ken bij het wei en wee van de VNK. Als bestuurslid drukte hij met 

zijn rustgevende uitstraling en relativerende woorden geregeld een belangrijk stempel op 
de koers van de vereniging. Na het vertrek van VNK-oprichter en eerste voorzitter dr. H. 
ten Boom was hij dan ook de me est voor de hand Jiggende kandidaat voor diens opvol 
ging. Sjouke he eft het beroep dat op hem werd gedaan zonder omhaal van woorden aan 
vaard en op inspirerende wijze leiding gegeven aan de vereniging. De leden hebben dit 
bovenal ervaren door de soevereine wijze waarop hij als dagvoorzitter verschillende kerk 
historische dagen tot een succes heeft help en maken. Als hoogleraar aan het Doopsgezind 
Seminarie en de Universiteit van Amsterdam zorgde hij daarnaast voor de noodzakelijke 
verbreding van de VNK-basis en wist hij steeds weer op creatieve wijze wegen te vinden 
om aan kopij en financiele middelen te komen. 

In 2000 meende Sjouke Vooistra dat de tijd gekomen was om zijn voorzitterschap te 
beeindigen, Hij deed dit op een zorgvuldige en zeer persoonlijke wijze. Eerst nam hij de 
nodige stappen om het bestuur te versterken met verse krachten. Daarna schafte hij een 
fraaie voorzittershamer aan, die hij liet voorzien van een zilveren plaatje met de inscriptie 
"Detege quod fuit" (Ontdek was is geweest). Met deze aansporende knipoog naar de tekst 
boven de poort naar de kerkterp van Grou overhandigde hij deze hamer aan ondergete 
kende, die zijn opvolger zou worden als VNK-voorzitter. Ook na zijn afscheid van het be 
stuur is Sjouke de vereniging, die hem zeer aan het hart ging, altijd op de voet blijven vol 
gen. Zijn overlijden laat diepe sporen achter, uiteraard in de eerste plaats in zijn familie 
en vriendenkring, maar eveneens binnen de VNK. Op hem zijn wat ons betreft dan ook de 
woorden van de dichter De Genestet zeer van toepassing: "Zij zijn niet waarlijk dood, die 
in ons harte leven", 

Paul H.A.M. Abels 
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De 'School van Moll' 
Een vroege voorloper van de Vereniging 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

H. ten Boom 

Inleiding 

B ij het voorbereiden van een ope 
ningswoord voor de bijeenkomst 
waarin onze Vereniging voor Neder 

landse kerkgeschiedenis werd opgericht 
(Gouda, St. Ianskerk 22 april 1989) kwam 
mij iets merkwaardigs onder ogen. In een 
kaartsysteem kwam de titel voor: 'Vereeni 
ging tot beoefening van de geschiedenis 
der Christelijke kerk'. Vanzelfsprekend 
maakte dit me nieuwsgierig en bij nader 
onderzoek bleek dat deze vereniging in het 
midden van de negentiende eeuw een aan 
tal jaren had bestaan, gerekruteerd uit stu 
denten in de theologie aan het Atheneum 
illustre, de voorloper van de Universiteit 
van Amsterdam. Ze werd geleid door Wil 
lem Moll, die als hoogleraar aan deze in 
stelling onder andere het yak kerkgeschie 
denis doceerde. 

In Gouda was het niet de gelegenheid, 
uitvoerig bij de zaak stil te staan (genoemd 
heb ik ze weI) maar nu is het me mogelijk 
iets meer over dit studenten werkgezel 
schap mee te delen. Bij het onderzoek 
openden zich vergezichten op de beoefe 
ning van kerkgeschiedenis in de negentien 
de eeuw, maar daarop zal aileen worden 
gewezen voor zover het no dig is om Moll en 
zijn leerlingen te tekenen tegen hun ach 
tergrond.' Zeker is dat juist degenen die tot 
de 'Vereeniging' van Moll hebben behoord 
de ontwikkeling van de kerkgeschiedenis in 
Nederland in de tweede helft van de eeuw 
sterk hebben bepaald. Daarmee is het be 
lang van ons onderwerp ook buiten de 
kring van de huidige vereniging voor kerk 
geschiedenis gegeven. 

De vereeniging tot beoefening van de 
geschiedenis der Christelijke kerk in 
Nederland 

Beginnen we met een beschrijving van de 
vereniging. Een eerste indruk geeft ons het 
proefschrift van het lid J .Wiarda wanneer 
deze over zijn leermeester Moll schrijft na 
dat hij hem heeft bedankt voor zijn vriend 
schap, belangstelling en lei ding: dat hij 

hoog schat "de ernst en den uraarheidszin 
die uw geheele ondenuijs bezielen". Hij 
schroomt ook niet om zijn liefde voor Moll 
uit te drukken "omdat er zin en gave bij u 
zijn am uwe leerlingen tot een uiaarlijk 
Christelijk leven niet mindel' dan tot deug 
delijke wetenschap op te leiden.'? Dezelfde 
Wiarda drukte in zijn dissertatie, behalve 
de erkentelijkheid ten opzichte van zijn 
leermeester, ook de verbondenheid met 
zijn vrienden binnen de vereniging uit. Zij 
wisten zich met elkaar verbonden door 
hun inzet voor de wetenschap en hun 
onderlinge steun. Als werkgezelschap, in 
1853 opgericht door zeven studenten, hield 
men zich onder leiding van Moll intensief 
met het yak bezig. Menige promotie werd 
hier voorbereid, om overigens meest in 
Utrecht of ook in Leiden plaats te vinden, 
omdat Amsterdam met zijn atheneum tot 
1877 geen volwaardige universiteit bezat. 
De vereniging had vanaf het begin een in 
terconfessioneel, zo men wil oecumenisch 
karakter; geen wonder wanneer men be 
denkt dat men voor alle protestantse predi- 
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kantsopleidingen in Amsterdam terecht 
kon. 

De vergaderingen werden in de winter 
maanden bij Moll aan huis gehouden. Ze 
hadden naast een wetenschappelijk ook 
een gezellig karakter. Zo schrijft later een 
van de deelnemers: 'Na afloop der werk 
zaamheden schaarde men zich am den 
disch en er ontwikkelde zich een aange 
naam en leerzaam gesprek onder een een 
uoudig stuk brood en een matig glas wijn.' 
De werkstukken werden besproken en uit 
eindelijk door Moll beoordeeld. Aileen wat 
uit de bronnen was geput en systematisch 
bewerkt, en zodoende nieuw licht op het 
onderwerp bracht, oogstte de lof van de 
meester. Enkele van de behandelde the 
rna's die ik heb aangetroffen zijn: Arminius 
als predikant te Amsterdam, Guido de Bres, 
kerk en staat omstreeks 1600 en de oudste 
kloosters te Amsterdam." 

Sinds 1855 werd een aantal van de ver 
handelingen in een ietwat gepopulariseer 
de vorm in druk uitgegeven. De vereniging 
startte een eigen periodiek, de Kalender 
voor de Protestanten in Nederland, onder 
redactie van twee van haar leden en met 
een voorwoord van Moll. De naam was ont 
leend aan de Evangelische Kalender die in 
1850 in Berlijn het licht zag. Hij had de be 
doeling voor iedere dag van het jaar de kor 
te geschiedenis van een heilige, een marte 
laar of een figuur uit de Heilige Schrift 
onder de aandacht te brengen als een 'nut 
tige herinnering' voor de protestantse le 
zero Het lijkt een welgemeend irenisch ge 
baar in een tijd vol controverses na het 
hers tel van de rooms-katholieke hierar 
chie, geheel in overeenstemming met het 
open karakter van de vereniging. Het ka 
lenderdeel werd ieder jaar bijgewerkt. 
Daarachter verschenen de verhandelingen 
die op de avonden van de vereniging waren 
gehouden en andere bijdragen op kerkhis 
torisch gebied, ook van Moll zelf. Steeds 
waren de vaste rubrieken: uitvoerige bio 
grafieen van in de kalender voorkomende 
personen, waar Wessel Gansfort, de disci 
pel Andreas, de profeet Jesaja en de zes 
tiende-eeuwse dissident Herman Her 
bertsz broederlijk naast elkaar stonden. 
Vervolgens 'kerkelijke oudheidkunde' met 
artikelen over bijvoorbeeld 'de graflampen 
van de oudste Christenen', 'de ziekenver 
pleging in de vroege kerk' en ten slotte 
stichtelijke lectuur van het voorgeslacht 
zoals die van de Broeders des gemeenen le 
vens. 

De uitgave van die periodiek van de ver- 

eniging vertoont overigens een wat grillig 
verloop. De redactie werd eerst jarenlang 
gevormd door J.G.R Acquoy, H.C Rogge en 
J. Wiarda totdat in 1861 J.C Pool, H.C Lohr 
en W.R Poolman voor de uitgave verant 
woordelijk werden. Na een paar jaar, in 
1864, werd de naam de Kalender op ver 
zoek van de uitgever veranderd. Hij werd 
herdoopt in Kerkhistorisch Iaarboekje, 
maar nog steeds onder auspicien van de 
'Vereeniging' onder lei ding van Moll. De re 
dacteuren bleven dezelfden. Als doelstel 
ling werd geformuleerd 'iets bij te dragen 
tot bevordering van het godsdienstig en 
kerkelijk leven'. Na twee jaar ging ook deze 
periodiek ter ziele om in 1866 te worden 
opgevolgd door de Studien op het gebied 
der Historische theologie, tevens de voort 
zetting van het aloude Archie] waarin Moll, 
nu sarnen met J.G. de Hoop Scheffer, op 
nieuw een leidende rol speelde.t 

Een aantal verhandelingen werd uitge 
werkt en later als dissertatie uitgegeven. 
Tien leden van de negentien bereidden on 
der Moll hun promotie voor op onderwer 
pen die grotendeels op de middeleeuwen 
en de reformatie betrekking hadden. We 
noemen: De brieven van Geert Groote, de 
theologie van Cassander, het geloof van 
Zwingli, de betekenis van Datheen, de 
eschatologie in het volksgeloof in de mid 
deleeuwen en het leven van Liudger. De 
laatste promotie, die van B. Tideman, vond 
in 1868 plaats. Hetzelfde jaar waarin de 
'Vereeniging' ophield te bestaan." 

Wat betreft de achtergrond van de leden 
valt het volgende op te merken. Het waren 
allemaal studenten die in Amsterdam de 
theologische studie waren begonnen of 
voortzetten om bij Moll college kerkge 
schiedenis te kunnen lopen. Acht van hen 
behoorden tot de Nederlandse Hervormde 
Kerk, Twee tot de remonstranten en twee 
tot de doopsgezinden, zes tot de Evange 
lisch-Lutherse en een tot de Hersteld Evan 
gelisch-Lutherse Kerk. Een haakte afna zijn 
kandidaats, en een na zijn proponentsexa 
men om een andere studierichting te kie 
zen. In het tweedelig werk Geschiedenis der 
Christelijke kerk in Nederland in tafereelen 
(1864, 1869) onder redactie van B. Ter Haar 
(hoogleraar te Utrecht), W. Moll en de Am 
sterdamse predikant E.B. Swaluwe, schre 
ven elf leden van de vereniging een of meer 
bijdragen naast oudere en befaamde kerk 
historici zoals E.J. Diest, Lorgion, EJ Dome 
la Nieuwenhuis (de hoogleraar), J.J van 
Oosterzee en J.G de Hoop Scheffer. 
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Hoe zag het leven na hun studie eruit? 
Zeventien van hen hebben als predikant 
hun kerk gediend van wie er later twee (on 
der wie Domela Nieuwenhuis de socialisti 
sche voorman) het ambt hebben neerge 
legd en drie een functie als hoogleraar 
kerkgeschiedenis (Acquoy en Cramer) of 
algemene geschiedenis (Rogge) hebben 
vervuld. Velen zijn overtuigde aanhangers 
van een kritisch en ondogmatisch christen 
dom geworden, waarbij de namen van 
voormannen als J.H. Scholten, S. Hoekstra 
en A. Kuenen kunnen worden genoemd. 
We treffen later bij hen geen predikanten 
van confessionele of ethische snit aan. En 
kelen hebben naast hun ambtswerk hun 
kerkhistorische studie voortgezet en waren 
redacteur of scribent bij kerkhistorische of 
andere tijdschriften. De meeste echter van 
de twintig leden van de 'Vereeniging' die 
we hebben kunnen traceren werden later 
volgens eigen zeggen te zeer in beslag ge 
nomen door hun werkzaamheden als pre 
dikant en door de 'Auseinandersetzungen' 
van Modernisme versus Orthodoxie en Do 
leantie, om tijd aan rustig historische on 
derzoek te kunnen besteden.f 

Gedurende de vijftien jaar van haar be 
staan he eft de vereniging een wisselend 
aantalleden geteld. Hun geboortejaren la 
gen tussen 1829 en 1846, en sommigen 
hebben daarom elkaar nooit ontmoet. Reu 
nies van oud-leden met Leden werden niet 
gehouden. Mede door dit gebrek aan conti 
nuiteit was haar geen lang leven beschoren 
en in 1868 viel het doek. Waarom alles zo 
gelopen is, is niet duidelijk geworden. 

De betekenis van Moll en zijn leerlingen 
voor de beoefening van de 
kerkgeschiedenis 

Wat is nu de plaats van de vereniging in de 
beoefening van de kerkgeschiedenis ge 
weest? Ondanks de korte tijd van haar be 
staan he eft zij, zo mogen wij concluderen, 
daarop een duidelijk stempeL gedrukt. Ze 
he eft onder Moll's leiding generaties stu 
denten wetenschappelijk gevormd door 
hun het bestuderen van de bronnen en me 
thodisch oefenen in de kerkgeschiedschrij 
ving bij te brengen. Moll en zijn Leerlingen, 
zoals Acquoy en Rogge, hebben de kerkge 
schiedenis ook bij historici zoals de grote 
Fruin aanzien gegeven als een serieus te 
nemen discipline. Met de geschiedenis 
conceptie van Groen van Prinsterer be 
stond uiteraard geen affiniteit. Als nadeel 
van Moll's vorming werd later door een van 

zijn gewezen studenten genoemd: hun leer 
meester had de wetenschappelijke Lat zo 
hoog gelegd dat zij het gevoel hadden, 
naast hun praktisch-pastorale werk niet 
aan deze norm te kunnen voldoen.? 7) An 
deren zijn echter blijven studeren en publi 
ceren. Beide zaken tonen aan hoezeer men 
ernst maakte met het wetenschappelijke 
karakter van de kerkgeschiedenis. Veelzeg 
gend is daarbij dat van de negentien Leden 
die ons bekend zijn geworden bijna allen 
een eigen lemma hebben gekregen in de 
oudere of jongere biografische woorden 
boeken. De figuur die er natuurlijk blijvend 
uitspringt is de grote initiator en stimulans 
van de 'Vereeniging', Willem Moll. Hoe kun 
nen we zijn engagement plaatsen binnen 
de negentiende-eeuwse kerkgeschiedbe 
oefening? We wagen daarom tot slot een 
poging een kleine 'geboorteakte' van hem, 
en daarmee ook van de vereniging, te ge 
ven. 

De geschiedenis van de kerk als instituut, 
de ontwikkeling van het dogma, de vroom 
heid van de enkeling en in mindere mate 
de volksdevotie, hadden sinds Eusebius al 
tijd in de belangstelling van theologen en 
historici gestaan. Dit had over het alge 
me en geresulteerd in kroniekmatige be 
schrijvingen. Aan een systematische door 
denking van geschiedbeoefening en 
geschiedschrijving was weinig aandacht 
besteed. Na 1800 ging, in het bijzonder in 
Duitsland, de doordenking van het begrip 
geschiedenis een rol spelen en ook voor de 
beoefening van de kerkgeschiedschrijving 
is dit van belang geweest. Hegel meende 
dat de idee kerk en de bestaande kerken 
niet samenvielen maar dat er bij de be 
staande kerken in de loop van de tijd een 
ontwikkeLing viel aan te wijzen naar een 
steeds betere benadering van de idee, te 
vens de norm. De taak van de kerkhistori 
cus was het deze ontwikkelingen te be 
schrijven. De historic us Leopold von Ranke 
(1795-1886) was een van de grondleggers 
van de nieuwere geschiedschrijving. Zijn 
methode hield om te beginnen in, het op 
sporen van de primaire bronnen om de fei 
telijkheid ('Wie es gewesen') aan het Licht te 
brengen, om vervolgens de feiten te analy 
seren teneinde een in oorzaak en gevolg sa 
menhangend relaas te construeren. Bij die 
analyse rekende hij met drie actoren: a) de 
beperkte vrijheid van de 'spelers', b) de ge 
geven structuren en c) het toeval. 

In zijn geschiedbeschouwing was de he 
le geschiedenis - en niet alleen de kerk - of 
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Handtekening 
WiliemMoli. 

heilsgeschiedenis - een 'Hieroglyph Got 
tes', een soort van geheimschrift. De taak 
van de historicus bestond erin dit als in een 
quasi priesterlijke dienst te ontcijferen. 
Om het in termen van de christelijke dog 
matiek uit te drukken: God was volgens Von 
Ranke niet geYncarneerd in Iezus Christus 
maar in het geheel van de menselijke ge 
schiedenis. Het geloof in een algemene 
voorzienigheid was voor hem in de plaats 
gekomen van het overgeleverde christelijke 
geloof. De kerk en daarmee de kerkgeschie 
denis kregen hiermee een plaats in de alge 
mene geschiedenis toebedeeld." Zijn be 
schouwingen en methodische beginselen 
zouden hun weg ook naar Nederland vin 
den, al ging dit niet zonder slag of stoot. 

Het kerkhistorisch bedrijf in ons land werd 
in de eerste helft van de negentiende eeuw 
gedomineerd door de hoogleraren N.C Kist 
(Leiden) en H.J Royaards (Utrecht). Het yak 
'kerkelijke geschiedenis' werd in 1823 inge 
voerd in de studie theologie in Nederland 
en aan hen de opgave, samen met T.A Cla 
risse te Groningen, eraan gestalte te geven. 
Zij richtten daartoe een kerkhistorisch tijd 
schrift op dat in 1829 voor het eerst uit 
kwam en dat onder verschillende bena 
mingen, waarin steeds het woord 'archief' 
voorkwam, tot op heden is blijven be 
staan.? Het blad bracht in zover een ver 
nieuwing dat het een bijna doorlopende 
bronnenpublicatie was, een ware 'Fund 
grube' van stukken die voor het eerst wer 
den uitgegeven, soms voorzien van een 
toelichting. In de keus van het materiaal zat 
echter geen enkel systeem. De bijdragen 
stonden niet in verband met elkaar. Ze wa 
ren niet volgens rubrieken ingedeeld. Voor 
de maatschappelijke en culturele context 
bestond geen belangstelling. Eveneens 
ontbraken beschouwingen over theorie en 
methode van kerkgeschiedschrijving. 

Vraagt men echter naar hun theoretisch 
kader dan herkennen we in Kist en Roy 
aards twee typische vertegenwoordigers 

van hun tijd met dat wonderlijke sarnen 
spel van Verlichting en Romantiek. Die eer 
ste he 1ft van de negentiende eeuw was een 
peri ode waarin de liefde tot vaderland, 
godsdienst en kerk alom werd aange 
kweekt, alsook een hele reeks van gods 
dienstige en maatschappelijke deugden. 
De aloude vaderlandse (gereformeerde) 
kerk werd beschouwd als de Nederlandse 
kerk bij uitstek, want de Rooms-katholieke 
Kerk werd gezien als een 'Fremdkorper' in 
de Nederlandse samenleving. Dit verklaart 
de apologetische en soms apert antikatho 
lieke houding die uit hetArchiefspreekt. 

De boven geschetste ontwikkelingen in 
Duitsland werkten echter ook in Nederland 
door. Alom werden historische genoot 
schappen opgericht, aan de analyse van de 
bij bronnenonderzoek gevonden feiten 
werd steeds meer aandacht geschonken. Er 
rezen bezwaren tegen de 'antiquarische ge 
schiedschrijving' van Kist en Royaards. Bo 
vendien groeide in het algemeen de in 
vloed van het positivistische, pragmatische 
denken met zijn zoeken naar wetmatighe 
den op de beoefening van de wetenschap, 
terwijl ook de geschiedenisfilosofie van He 
gel en Ranke niet onopgemerkt bleven.l'' 
Een nieuwe aanpak kon bij ons dan ook 
niet uitblijven. Het is hier dat we de figuur 
van Moll te voorschijn zien treden.'! 

Willem Moll (1812-1879) was na zijn studie 
te Leiden van 1836 tot 1846 hervormd pre 
dikant te Lage Vuursche en Arnhem. In dat 
laatste jaar werd hij benoemd tot hoogle 
raar aan het Atheneum Illustre te Amster 
dam met in zijn leeropdracht onder andere 
de kerkgeschiedenis. Daar was ook de ker 
kelijke opleiding van de remonstranten, 
luthersen en doopsgezinden gevestigd en 
samen met de hervormden weerspiegelde 
zich de Nederlandse confessionele veel 
kleurigheid in Moll's studenten. De kerkge 
schiedenis, en in het bijzonder die van de 
middeleeuwen, had zijn grote liefde zoals 
uit zijn eigen publicaties blijkt; bovendien 
wist hij zijn studenten hierin zo te boeien 
dat verreweg de meeste voor hun promotie 
een kerkhistorisch, en bijvoorbeeld niet 
een exegetisch, onderwerp kozen. Kenmer 
kend was voor hem de opsporing en ont 
sluiting van nog onbekende primaire bron 
nen, zoals oude institutieregisters en 
kerkrekeningen, die hem in staat stelden 
tot een gedetailleerde beschrijving van de 
instellingen, de bevoegdheden van de 
geestelijken en de eredienst van de middel 
eeuwse Rooms-Katholieke Kerk. Er is zelfs 
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gesteld dat hij het wetenschappelijk onder 
zoek naar de cultuur en de geschiedenis 
van de middeleeuwen heeft gemaugu 
reerd.F 

Als overtuigd protestant had hij zeker 
kritiek op het formalisme, de aanspraken 
en de geslotenheid van de Rooms- Katho 
lieke Kerk. Zijn standpunt tegenover haar 
schetste hij als onpartijdigheid maar geen 
beginselloosheid. De apologetische hou 
ding van Kist en vooral Royaards was hem 
vreemd. Vanuit een evolutionistische ge 
schiedbeschouwing zag hij Rome als een 
vroeger, en dus lager, stadium ten opzichte 
van het protestantisme, waarbij hij dit laat 
ste overigens niet als de volmaakte eindfa 
se beschouwde. Terwijl volgens hem voor 
de katholiek zijn godsdienst samenviel met 
de eredienst, was voor de protestant de ere 
dienst en een uitdrukkingvan de godsdien 
stige beginselen die in ons leven, en een 
hulpmiddel om die beginselen in ons te 
sterken. Het ging hem immers om de zede 
lijke ontwikkeling van de mensheid met Ie 
zus Christus als leidsman en voorbeeld. 
Voor de volksdevotie had hij grote aan 
dacht evenals voor de interactie tussen 
kerk, cultuur en maatschappij. Zijn opus 
magnum, Kerkgeschiedenis van Nederland 
voor de Heruorming (twee del en, Arnhem, 
1864 en 1871) draagt deze aanpak duidelijk 
uit. 

In deze benadering van de geschiedenis 
herkennen we de schatplichtigheid van 
Moll aan de reeds genoemde Von Ranke en 
aan de liberale Engelse geschiedschrijver 
Macauley, voor wie hij eveneens veel res 
pect had. Het gaat om die ene werkelijk 
heid die wij in de samenhang van haar on 
derdelen proberen te achterhalen. Het gaat 
om de in de bronnen geboekstaafde feiten 
die wij vinden en zo mogelijk om de wet 
matigheden die we daaruit kunnen con 
strueren. Of, zoals Moll's leeding Acquoy 
het zou zeggen: "(Kerk) geschiedschrijving 
is een reproductie in woorden van een een 
maal gebeurde werkelijkheid'tl ' Weliswaar 
hebben historici en filosofen later deze op 
vatting als illusoir bestempeld en gerelati 
veerd. Immers, de geschiedschrijver ont 
snapt ook zelf niet, ondanks alle pogingen 
tot objectiviteit, aan het feit dat waarne 
mingen nooit helemaal los staan van de 
waarnemer.!? Molls visie en methode, die 
oog wil krijgen voor de geschiedenis als een 
levend organisme, was echter de nieuwe 
frisse wind die midden negentiende eeuw 
vanuit Amsterdam begon te waaien. 

De door Moll in het leven geroepen ver- 

eniging van kerkgeschiedenis lijkt niet aI 
leen het bewijs ervan te zijn hoe hij de ge 
schiedenis van de kerk serieus nam als een 
object dat aileen in samenhang kan wor 
den onderzocht. Ze lijkt ook het bewijs er 
van te zijn hoe deze aanpak leedingen 
he eft voortgebracht die op dit spoor zelf 
standig verder konden gaan. 

Biografische notities over de leden van de 
'Vereeniging' 

Wenden we ons nu tot de individuele le 
den. We behandelen hen in alfabetische 
volgorde ongeacht jaar van aankomst of 
belang voor de studie van de kerkgeschie 
denis. Het gaat er alleen om, een indruk te 
geven van hun levensgang en de plaats die 
ze in de geschiedenis hebben ingenomen. 
De verschillende biografische woorden 
boeken en naamlijsten van predikanten - 
waarin de leden vrijwel aIlemaal voorko 
men - geven uitvoeriger levensbeschrijvin 
gen en literatuur. 

• P.J.B.C. Robide van der Aa (1832-1887) 
was van 1850 tot 1855 student aan het 
Atheneum en het Evangelisch-Luthers Se 
minarie te Amsterdam. Hij zette na het 
kandidaatsexamen zijn theologische stu die 
niet voort maar bekwaamde zich verder in 
aardrijkskunde en geschiedenis met het 
oog op een leraarschap. 

• J.G.R. Acquoy (1829-1896) studeerde aan 
hetAtheneum van 1850 tot 1857 en promo 
veerde in dat laatste jaar te Leiden op een 
uitgave van de brieven van Geert Groote. 
Met Rogge en Wiarda was hij een drijvende 
kracht bij de oprichting van de Kalender 
uoor de Protestanten in Nederland. Vanaf 
1858 hervormd predikant, laatstelijk te 
Zaltbornmel, werd hij 1878 benoemd tot 
kerkelijk hoogleraar, later gewoon hoogle 
raar, te Leiden met de leeropdracht: De ge 
schiedenis van het christendom en de 
christelijke leerstellingen. Hij bracht het 
yak bij historici zoals R. Fruin en P.J. Blok 
verder tot aanzien. In 1894 publiceerde hij 
de Handleiding tot de kerkgeschiedvor 
sching en kerkgeschiedschrijving die jaren 
lang ook bij de studie der algemene ge 
schiedenis toonaangevend is geweest. Hij 
schreef een uitvoerig in memoriam na het 
overlijden van zijn leermeester Moll. IS 

• J.M.Assink Calkoen (1833-1905) promo 
veerde, na zijn studie te Amsterdam en 
Utrecht van 1853 tot 1859, in het laatste jaar 
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te Utrecht op een proefschrift over Cassan 
der dat typisch is voor de irenische geest 
van de 'School van Moll'. Hij was hervormd 
predikant te Sloterdijk van 1860 tot zijn 
emeritaat in 1904. Zijn activiteiten heeft hij 
daar meer ontplooid als voorvechter van de 
moderne richting in de Nederlandse Her 
vormde Kerk dan als kerkhistoricus. 

• Samuel Cramer (1842-1913) studeerde 
aan het Amsterdamse Atheneum van 1861 
tot 1865 en promoveerde te Utrecht op een 
proefschrift over het geloof van Zwingli 
(1866). Na als doopsgezind predikantwerk 
zaam te zijn geweest aanvaardde hij in 1890 
de benoeming tot hoogleraar kerkgeschie 
denis aan de universiteit van Amsterdam. 
Zijn belangstelling lag vooral bij de ge 
schiedenis van de doopsgezinden. 

• E Domela Nieuwenhuis (1846-1919), 
zoon van de Amsterdamse kerkhistoricus 
I.E Domela Nieuwenhuis, studeerde 1864- 
1869 eerst te Utrecht theologie, daama te 
Amsterdam omdat hij door de colleges van 
Moll zeer werd geboeid. Aanvankelijk lut 
hers predikant (1870-1879) wijdde hij zich 
later geheel aan de politiek. Hij is als socia 
listische voorman bekend geworden. 

• H. ter Haar Bzn. (1833-1892) studeerde 
theologie te Amsterdam en Utrecht en pro 
moveerde te Utrecht bij zijn vader, de kerk 
historicus B. ter Haar, over de betekenis van 
Datheen (1858). Na zijn proponentsexa 
men begon hij een studie rechten, afgeslo 
ten met een tweede promotie (1862). In 
1864 he eft hij nog meegewerkt aan de Ge 
schiedenis der Christelijke Kerk in Neder 
land in tafereelen maar hij is zijn leven ver 
der gegaan als advocaat en leraar 
handelswetenschappen. 

• Hendrik Heyen (1833-1890) was na zijn 
studie te Amsterdam en Leiden (1851- 
1856). Luthers predikant, eerst te Den Hel 
der vanaf 1857, later tot aan zijn dood te 's 
Gravenhage. Hij was een voorstander van 
het modernisme in de lutherse kerk. Na 
zijn studietijd he eft hij op kerkhistorisch 
gebied niets meer gepubliceerd. 

• I.H.C. Heyse (1839-1913) studeerde te 
Amsterdam en Leiden. Hij was sinds 1863 
luthers predikant te Culemborg tot zijn 
emeritaat in 1872. Hij vestigde zich te Mid 
del burg waar hij achtereenvolgens lid was 
van de Provinciale Staten en Gedeputeerde 
Staten van Zeeland. 

• EW.G. Kemmann (1834-1906) studeerde 
te Amsterdam en werd in 1858 bevestigd 
tot predikant van de Hersteld Evangelisch 
Lutherse Gemeente van Hoorn, was vervol 
gens als predikant in Nederlands Oost 
Indie werkzaam en diende ten slotte de 
hervormde gemeente van Oorschot (1898- 
1905) 

• H.C.Lohr (1836-1922) was na zijn studie 
te Amsterdam, Utrecht en Leiden luthers 
predikant, eerst te Culemborg (1862) uit 
eindelijk tot zijn emeritaat te Rotterdam in 
1909. Hij publiceerde over de geschiedenis 
van de Lutherse kerk, in het bijzonder over 
de gemeente te Rotterdam. Hij sympathi 
seerde met de opvattingen van de vrijzinni 
ge theoloog S. Hoekstra Bzn. 

• G. Paris (1834-1892) studeerde te Am 
sterdam vanaf 1852, promoveerde te 
Utrecht 1859 op een proefschrift over de 
betekenis van Liudger. Hervormd predi 
kant 1860-1891, laatstelijk te Amsterdam. 
Hij werkte mee aan beide delen van de Ge 
schiedenis der Christelijke kerk in Neder 
land in tafereelen. 

• J.e. Pool (1840-1924) begon zijn theolo 
gische studie te Amsterdam in 1860, pro 
moveerde te Leiden in 1866 met een proef 
schrift over de 'Moderne devotie'. Hij 
diende als hervormd predikant onder het 
gouvernement verschillende gemeenten in 
N.O.-Indie tot zijn emeritaat in 1908. 

• w.R. Poolman (1836-1920), studeerde te 
Amsterdam, proponent in de Evangelisch 
Lutherse Kerk in 1860, predikant te Leeuw 
arden en Haarlem tot zijn emeritaat in 
1908. Was secretaris van het departement 
Haarlem van de Evangelische Maatschap 
pij en had daar bemoeienis met de loop 
baan van de tot de Hervormde Kerk overge 
gane rooms-katholieke priester ES. 
Kraayvanger, aan wiens leven hij een publi 
catie wijdde.!" 16) 

• H.C. Rogge (1831-1905), remonstrant, 
studeerde te Amsterdam 1850-1856, predi 
kant onder andere te Nieuwpoort en Lei 
den totdat hij in 1878 benoemd werd tot di 
recteur van de Universiteitsbibliotheek te 
Amsterdam en vervolgens in 1890 tot hoog 
leraar algemene geschiedenis aan de uni 
versiteit van Amsterdam. Hij behoorde met 
Wiarda en Acquoy tot de initiatiefnemers 
van de Kalender voor de Protestanten. In 
zijn inaugurele rede 'De wetenschap der 
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geschiedenis en hare methoden' bewees hij 
aile eer aan Moll als zijn leermeester. In 
1884 stond hij opnieuw aan de wieg van 
een kerkhistorisch tijdschrift, het Archief 
uoor Nederlandsche kerkgeschiedenis, sa 
men met Acquoy en Wijbrands (z.o), later 
versterkt met F. Pijper. Evenals Acquoy zag 
hij weinig verschil in achtergrond en me 
thoden tussen de beoefening van de kerk 
geschiedenis en de algemene geschiedenis. 

• H. Roodhuyzen Jr. (1833·1910), studeer 
de letteren in Amsterdam maar ging in 
1853 over naar de theologie, eerst te Am 
sterdam, daarna te Leiden waar hij in 1858 
promoveerde op een proefschrift over W. 
Gnapheus. Hij was de eerste die zijn disser 
tatie niet in het Latijn maar in het Neder 
lands schreef. Als hervormd predikant 
diende hij eerst de gemeente Briels Nieuw 
land (1859), vervolgens Zaltbommel van 
1862 tot zijn emeritaat in 1901. Hij was een 
overtuigd aanhanger van de vrijzinnige 
richting met warme belangstelling voor 
volksonderwijs en -ontwikkeling, 

• B. Tideman Izn. (1837·1908) studeerde 
aan het Remonstrants Seminarie te Am 
sterdam (1855) en Leiden (1856) waar hij in 
1858 promoveerde op een studie over het 
Essenisme. Beinvloed door A. Kuenen en 
J.H. Scholten werd hij gegrepen door het 
modernisme, in het bijzonder vanwege de 
nadruk die het legde op de vrijheid van 
onderzoek en het afwijzen van geloof 
dat zich op gezag van buiten baseerde. Hij 
was remonstrants predikant te Amersfoort 
(1861), Hoorn en Haarlem tot zijn emeri 
taat in 1901. Hij bekleedde functies bij de 
Evangelische Maatschappij en de Neder 
landse Protestantenbond en bewoog zich 
op algemeen cultureel en historisch ge· 
bied. 

• C.M. Vos (1841·1878) bracht zijn studie 
tijd door te Amsterdam (1859) Leiden en 
Utrecht (1861·1865) en promoveerde te 
Utrecht in 1866 met als onderwerp De 
eschatologie in het volksgeloof Hij was her 
vormd predikant te Heenvliet vanaf 1867 
tot hij in 1872 wegens ziekte genoodzaakt 
was met emeritaat te gaan. Hij wijdde zich 
verder aan de journalistiek. Hij was 'de vrij 
zinnige beginselen toegedaan'. 

• J. Wiarda (1834·1877) studeerde te Am 
sterdam en Leiden van 1852 tot 1857 en 
promoveerde te Leiden op een proefschrift 
over Huibert Duifhuis (1858). Hij wordt be- 

schouwd als een van de beste leerlingen 
van Moll, die hem ook als mens zeer na 
stond vanwege zijn 'waarlijk Christelijk le 
yen en de ernst en waarheidszin bij zijn on· 
derwijs.!? Hij was met Rogge en Aqcuoy 
redacteur van de Kalender vanaf zijn op 
richting. Als hervormd predikant te Mas 
tenbroek (1859), Ooster- en Westerblokker, 
en tot zijn dood te Edam toonde hij zijn 
sympathie met de ondogmatische opvat 
tingen van Duifhuis . 

• A.w. Wijbrands (1838·1886) werd na zijn 
studie te Utrecht en Amsterdam (1856) in 
1862 bevestigd tot doopsgezind predikant 
te Edam. Onder invloed van Moll richtte hij 
zich vooral op de geschiedenis van de mid 
deleeuwen wat resulteerde in studies over 
kerkelijk drama, kloosterleven en volksge 
loof. Hij behoorde tot de redacteuren van 
de Kalender. Op zijn naam staan behalve 
een voortreffelijke bronnenuitgave, ook 
studies op het gebied van de literatuurge 
schiedenis. Allen getuigen van zijn brede 
culturele belangstelling en zijn grote be 
gaafdheid . 

Dr. H. ten Boom (1924) promoveerde op de 
geschiedenis van de Reformatie te Rotter 
dam (1530·1585), is emeritus predikant van 
de Nederlandse Heruormde Kerk en oud 
voorzitter van de Vereniging voor Neder 
landse Kerkgeschiedenis. 

Noten: 

I. Zie voor een overzicht en een typering van de be 
oefening van de kerkgeschiedenis in de negentiende 
eeuw de inaugurele rede van Arie L. Molendijk, 'Een 
hoogst belangrijke uietenschap'. De beoefening van de 
kerkgeschiedenis in Nederland in de negentiende 
eeuw, Graningen 2000. Zeer lezenswaardig is ook de 
bijdrage van Rob van der Schoor, 'Zestiende-eeuws 
godsdienstig irenisme beoordeeld in de negentiende 
eeuw. De waardering van Duifhuis en Cassander': in: 
Documentatieblad uoor de Nederlandse kerkgeschie 
denis na 1800, 43 (1995) 37·61. 
2. J. Wiarda, Huibert Duifhuis, de prediker van St. Ja· 
cob, Amsterdam 1858, VI. 
3. Zie het memoriam van J.G.R Acquoy, 'Levensbe 
richt van W. Moll', in: Studien ell bijdragen der histo 
rische theologie [V(l880) 518·521. 
4. AIle jaargangen van de Kalender en de laarboekjes 
zijn in de grate universiteitsbibliotheken te raadple 
gen. Voor het 'Archief': zie Molendijk onder noot 1, 
aanhangsel. 
5. Vrijwel alle leden van de 'Vereeniging' komen voor 
in het Nieutu Nederlandscli Biografisch WoordelJ· 
boek, het Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis 
van het Nederlands Protestantisme en J.P de Bie's en 
J. Loosjes' Biografiscn Woordenboek vall Protestant 
sche Godgeleerden in Nederland. 
6. Zie Acquoy, 'Levensbericht', 520. 
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7. Zie over Moll: Acquoy, 'Levensberichr' (noot 3) en 
dezelfde, 'Levensbericht van Willem MoU', in: Iaar 
boek van de Koninklijke Academie van Wetenschap 
pen, 1879,66-137. 
8. Over Von Ranke, de vader van het later zo ge 
no em de Historisme, is veel geschreven. Zie de litera 
tuuropgave in de encyclopedie Die Religion in Ge 
schichte und Gegenu/art, Tiibingen 19613 V. 778, 779. 
9. Thans het Nederlands Archief uoor Kerkgeschiede 
nis. Dutch review of Church History. 
10. Molendijk, passim. 
11. Behalve de in noot 3 en 7 genoemde 'in memo 
riam's' ook J. Kamerling, De kerkhistoricus Willem 
Moll (1812-1879), Leeuwarden 1979. 
12. In A.G. Weiler e.a. (red.) Geschiedenis van de Kerk 

in Nederland, UtrechtiAntwerpen 1962 (Aulareeks 
100) 7. 
13. J.G.R. Acquoy, Handleiding tot de kerkgeschiede 
nis en kerkgeschiedschrijuing, bewerkt door E Pijper, 
's-Gravenhage 19102, 152. 
14. Zie over het Historisme bijvoorbeeld E. Troeltsch, 
Der Historismus und seine Uberunndung, Gtittingen 
1924 en Karl Popper, De armoede van het historicis 
me (The poverty of historicism), UtrechtiAntwerpen 
1967, Aulareeks 532. 
15. Zie onder noot 11. 
16. W.R. Poolrnan, Onze pates; Predericus Stephanus 
Kraayuanger, uoormalig R.K priester in zijn leuen ge 
schetst, Haarlem 1874. 
17. Zie onder noot 2. 

Gunning-symposium 19 februari 2005 
Op 21 februari 1905 stierf in Arnhem J. H. Gunning Ir., een van de belangrijkste Neder 
landse theologen uit de negentiende eeuw. Om Gunnings werk opnieuw onder de aan 
dacht te brengen, wordt op zaterdag 19 februari 2005 een symposium aan hem gewijd. 
Prof. dr. C. van der Kooi (VU) zal spreken over de relevantie van Gunnings theologie. 
Dr. A. de Lange over het netwerk, dat Gunning in heel Nederland opbouwde. Dr. J. Vree 
(VU) over Kuyper en Gunning in hun strijd voorl over de kerk en dr. H. Veldhuis over de 
theologische betekenis van Gunnings vriendschap met D. Chantepie de la Saussaye. 
Prof. dr. G.W. Neven (THUK) zal een reactie geven op de referaten met het oog op een 
forumdiscussie, geleid door Dr. T.L. Hettema (THWI). 
Er is voor het symposium een speciale 'Gunninguitgave' gemaakt: Gunnings Kaul 
bachlezingen. Deze lezingen geven een beeld van Gunnings negentiende eeuwse theo 
logie en wereldbeschouwing. Voor iedere deelnemer is een gratis exemplaar beschik 
baar. 
Het Gunning-symposium vindt plaats in het Koornmarktgebouw van de Theologische 
Universiteit Kampen (Koornmarkt 1, 8260 GA Kampen, tel. 05202-92653). Vanaf 9.30 
uur is er ontvangst met koffie. Van 10.00 - 16.00 uur duurt het programma. De kosten 
bedragen per deelnemer: 15,- (Studenten: 7,50). Opgave v66r 12 februari 2005 bij: 
drs. Leo Mietus, tel: 0299 - 651652. E-mail: l.mietus@filternet.ni Nadere informatie 
biedt de internet-pagina: http://home.filternet.nl!-fn002102/Gunning-symposium. 
htrnl 
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c.w. Monnich (1915-1994) 
Luthers theoloog en cultuurhistoricus 

Th.A.Fafie 

Korte levensloop 

C onrad Willem Monnich werd te Am 
sterdam geboren op 31 mei 1915 en 
overleed aldaar op 28 juli 1994. Hij 

was de zoon van Willem Frans Conrad 
Monnich, boekhouder bij de Amsterdam 
sche Rijtuig Maatschappij, en Frederica 
Agatha Rust. Na hetVossius Gymnasium te 
Amsterdam te hebben doorlopen, met als 
leermeester voor het vak geschiedenis J. 
Presser, volgde hij de stu die theologie aan 
de Universiteit van Amsterdam en het 
Evangelisch-Luthers Seminarium. Man 
nich promoveerde (cum laude) op 25 juni 
1942 met de dissertatie De natuurlijke ken 
nis Gads bij Leibniz met als promotor de 
wijsgeer en ethic us N. Westendorp Boerma. 
Hij werkte als Evangelisch-Luthers predi 
kant te Maastricht in de oorlogsjaren 1943 
tot 1946. Monnich huwde op 4 maart 1943 
met de juriste Elisabeth Maartje Wonder 
(1916-2001), uit welke relatie drie kinderen 
werden geboren. 

In 1946 werd Monnich benoemd tot 
buitengewoon, later gewoon hoogleraar in 
de wijsgerige inleiding tot de gods dienst 
wetenschap en de geschiedenis der leer 
stellingen van de christelijke godsdienst 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
vervulde dit professoraat van 1946 tot 1982. 
In 1969 werd Monnich benoemd tot lid van 
de Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen. Hij was onder andere pre 
adviseur van de Synode der Evangelisch 
Lutherse Kerk, lid van de programmaraad 
van de Nederlandse Televisie Stichting, re 
dactielid van het Nederlands Archie! uoor 
Kerkgeschiedenis en van het Nederlands 
Theotogiscn Tijdschrijt. Op 30 april 1983 
benoemde Hare Majesteit de Koningin 
hem tot ridder in de Orde van de Neder 
landse Leeuw. 

Studie en ondergane invloeden 

Monnich studeerde theologie aan de Uni 
versiteit van Amsterdam, waar in die tijd 
grote geleerden met een brede uitstraling 
doceerden: H.A. van Bakel, G.A. van den 

Bergh van Eysinga, A.H. de Hartog, w.J. 
Kuhler en N. Westendorp Boerma. Aan al 
zijn leermeesters he eft Monnich, zelf een 
zeer productief en creatief theoloog, woor 
den ter gedachtenis gewijd en van allen 
heeft hij grondige invloed ondergaan. Van 
Bakel, "een echte savant", was een lutherse 
dogmenhistoricus, "een van de beste Ne 
derlandse kenners van Luther en het luthe 
ranis me", wiens belangrijkste studie was 
gewijd aan de verhouding van Luther en 
Zwingli, waarin hij vooral de oorzaken van 
het uiteengaan der beide Hervormers heeft 
onderzocht. Zijn "schoonste arbeid" was 
volgens Monnich zijn rectorale rede van 
1933 "Theologie des Kruises". Van Bakel 
had, aldus Monnich, niet veel gepubli 
ceerd: "zijn meeste werk zijn zijn boekbe 
oordelingen in het Nieuw Theologiscb Tijd 
schrift geweest, waarin hij met een 
verbazende nauwgezetheid, een ontzaglij 
ke feitenkennis en een diep inzicht de ver 
schenen werken op het gebied der histori 
sche theologie heeft besproken." 

Uitvoerig herdacht Monnich zijn pro 
motor, de filosoof N. Westendorp Boerma, 
"een zeer oorspronkelijk theoloog". Alhoe 
wei Westendorp Boerma een leerling was 
van I.J. de Bussy, was hij veel te onafhanke 
lijk om ooit van iemand een volgeling te 
zijn. Westendorp Boerma's voorkeur ging 
uit naar de Engelse ethische empiristen; de 
empirie was een van de grondslagen van 
zijn wetenschap. "Maar hij werkte niet em 
pirisch om tot een boedelbeschrijving van 
het zedelijk bewustzijn te komen: daarvoor 
was hij teveel een theoloog", aldus Man 
nich. In de arbeid van Westendorp Boerma 
was bespeurbaar wat voor Monnich per 
soonlijk de nobelste traditie van het Euro 
pese denken was: het nominalisme, dat 
over de Engelse empiristen heen terugreikt 
naar het prachtige intellectuele verleden 
van het Middeleeuwse Engeland; een mo 
dern besef, dat wetenschap een middel is 
in het leven, geen doel; en daarom geen ab 
stractie, maar van een direct praktische 
aard, te gebruiken om geestelijke kuisheid 
te bewaren. voor Monnich was het mede de 
methodiek van Westendorp Boerma, die 
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hem uit de systematische vakken naar de 
dogmengeschiedenis heeft geleid. 

Aan de Nieuwtestamenticus en gods 
diensthistoricus G.A. van den Bergh van 
Eysinga he eft Monnich meerdere in me 
moriam's gewijd. Van den Bergh van Eysin 
ga schreef met name op het gebied van de 
oud-christelijke letterkunde. Het Nieuwe 
Testament was voor Van den Bergh van Ey 
singa, volgens Monnich, "niets anders dan 
een onderdeel van een verzameling oude 
christelijke geschriften, en deze vormden 
op hun beurt niets anders dan een collectie 
religieuze documenten uit een bepaalde 
tijd (voornamelijk uit de tweede eeuw) en 
dan ook door die tijd bepaald." Van den 
Bergh van Eysinga onderstreepte dat er een 
verschil in waarde bestond tussen de ver 
schillende godsdiensten, maar, aldus Mon 

-nich, een volstrekt verschil erkende hij niet. 
Onderscheiden, maar eender waren de 
landschappen der godsdiensten, en, aldus 
Monnich, eender mocht daarom de toe te 
passen methode van onderzoek zijn. "Iede 
re poging", zo schreef Monnich, "tot evalu 
atie van de bijbelse tekst met andere dan 
historisch-kritische middelen wees hij 
[v.d.B.v.EJ van de hand als stichtelijkheid, 
onduldbaar binnen het kader van zulk een 
onderzoek." In dit opzicht was van den 
Bergh van Eysinga de erfgenaam van de ne 
gentiende-eeuwse traditie van het Moder 
nisme, dat, aldus Monnich, "op het gebied 

van de nieuwtestamentische studien voor 
hem vooral belichaamd was in de Radicale 
School in Nederland." Onvergetelijk bleef 
voor Mtinnich de overtuigingskracht, waar 
mee van den Bergh van Eysinga kon spre 
ken over de betekenis van het wetenschap 
peJijk onderzoek en de moed tot de 
waarheid, ook als zij de onderzoeker ver 
rast en misschien zelfs pijnlijk treft in ge 
liefde voorstellingen. 

Het was A.H. de Hartog, "een machtig 
pro feet", die Monnich het eerst de weg naar 
de wijsbegeerte van de godsdienst en naar 
de redelijkheid der religie heeft gewezen. 
Hij gedacht hem in zijn dissertatie "met 
weemoed en vereering". Veel ontzag had 
Monnich ook voor de joodse geleerde J.L. 
Palache: hij kende de tekst van het Oude 
Testament in het Hebreeuws uit zijn hoofd. 
Palache eiste van zijn studenten de joodse 
feestdagen goed bij te houden, "dan gaf hij 
geen college en weigerde zulks bekend te 
maken. Hij kende ook de data van de Chris 
telijke feesten en verwachtte van ons de 
kennis van de zijne", aldus Monnich. Maar 
de joodse filoloog Palache viel ten offer aan 
het geweld dat in de jaren 1940-1945 over 
vaderland en kerk was gekomen. W}, KUh 
ler gaf kerkgeschiedenis op een ouderwet 
se, negentiende-eeuwse manier. Kuhler 
had een enorm geheugen en beschouwde 
de poezie v66r de Tachtigers als "bedervers 
van de litteratuur"; achteraf gezien, aldus 
Monnich, kon hij daar wei eens gelijk mee 
hebben gehad. 

Alles overziende kunnen de thema's van 
Monnichs werk nu worden aangewezen. 
Hij startte zijn wetenschappelijke loop 
baan met een wijsgerige dissertatie De na 
tuurlijke kennis Gods bij Leibniz (1942). Het 
onderwerp was gekozen binnen het vakge 
bied der godsdienstwijsbegeerte en betrof 
eigenlijk geen probleem maar een concrete 
persoon uit de periode van de Verlichting. 
Hier zien wij de invloed van zijn promotor 
Westendorp Boerma: Leibniz, een mens 
van vlees en bloed, alsmede de redelijkheid 
van de Aufklarung, de vrijzinnigheid. 

Aandacht voor het dogma 

Monnichs oratie - hij wist zich "jong geroe 
pen tot dit ambt" en zich "door deze benoe 
ming te behooren tot de zeer bevoorrech 
ten" - betrof Het verzwegen dogma (1946), 
een onderwerp dat hem zou blijven boeien, 
evenals de waarde en de bedoeling van het 
dogma en de Traditie waartoe de dogma's 
gerekend moeten worden, in verhouding 
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tot de Schrift. De tak van de godsdienstwe 
tenschap, die Monnich aan de Universiteit 
van Amsterdam was toevertrouwd, "de ge 
schiedenis der leerstellingen van den Chris 
telijken godsdienst" - hij was op dit terrein 
de opvolger van zijn leermeester H.A. van 
Bakel -, dankte zijn ontstaan "aan een vroe 
gere periode in de historie van ons geestes 
leven, waarin (als nul de crisis der zekerheid 
sterk werd ervaren", Monnich plaatste zich 
aan de kant van de historische theologie van 
de tijd der Verlichting. Het waren in het 
tweede gedeelte van de achttiende eeuw 
"de Neologen, die voor het eerst de taak 
hebben ondernomen, het dogma te be 
schrijven als een geschiedkundig verschijn 
sel in het menschelijke geestesleven". 

Voor Orthodoxen, aldus Monnich, gold 
het dogma als een waarheid, die altijd gel 
dig was en onveranderlijk. Monnich be 
schouwde het dogma als een variabele 
grootheid, die niet overal en altijd en door 
allen is geloofd. Het Christelijk dogma is 
een symbool, dat wil zeggen: een samen 
vatting van het geloofsbezit in een aantal 
leerstellingen en zinnebeelden. Maar, al 
dus Monnich, samenvatten is herscheppen 
en verzinnebeelden is metamorfoseren. 
"Het dogma is symbool voor de waarheid, 
ook wanneer het leven zich er niet meer als 
onmiddellijke uitdrukking in terugvindt", 
Onder andere in de Oosterse orthodoxie, 
aldus Monnich, is het zinnebeeldig karak 
ter van het dogma tot ontwikkeling geko 
men. Het dogma wil onafhankelijk zijn van 
het leven waarvan het de uitdrukking is, 
het is een subject. En in de dogmenge 
schiedenis is het dogma weer object van 
onderzoek, een predikaat van de menselij 
ke geest, die zijn subject is, "Men kan het 
Christelijk dogma", aldus Monnich, "karak 
teriseren als een complex van gedachten, 
gevoelens en voorstellingen, dat als ortho 
dox is gefixeerd." In het Westerse, speciaal 
het roomse katholicisme, werd het dogma 
als uitgesproken leerstelling steeds meer 
opgevat als een wettig besluit van het ker 
kelijk gezag. In het Oosten heeft men de 
naam dogma toegepast op het geheel van 
het geloofsbezit, en daar is dan ook het 
dogma in veel geringer mate "leergrens", 

Het onderscheid tussen dogma en for 
mule kwam Monnich op het spoor bij Basili 
us de Grote. Deze kerkvader kwam de in de 
kerk behoede dogmata en kerugmata tegen 
in "de geschreven leer" en "de traditie van de 
apostelen'' in een geheimenis overgeleverd. 
Voor Basilius hadden deze beide "dezelfde 
kracht voor de vroomheid", Monnich wees, 

Basilius citerend, op het kruisteken, de ge 
bedsrichting naar het Oosten, de woorden 
van de epiclese, het zegenen van het doop 
water, de olijfolie van het chrisma, de driem 
aal herhaalde doop en het afzweren van de 
Satan en zijn engelen. Aan deze gebruiken 
lagen geen geschriften ten grondslag. Het 
ging hier om "de verzwegen en geheime 
overlevering", "het verzwegen dogma". Onze 
vaderen, aldus Monnich, hebben de niet 
verkondigde en onuitsprekelijke leer in een 
vrije stilte behoed, de geheimenissen in 
zwijgen bewaard. Het dogma werd verzwe 
gen, de kerugmata evenwel werden onder 
het volk verb reid. Voor de Cappadocier Basi 
lius, aldus Monnich, was "het stille, verzwe 
gen dogma de grond van het kerugma"; dog 
ma's zijn ook gebruiken van persoonlijke 
devotie en uitdrukking van de "biddende 
kerk", de innerlijke ontvouwing van de god 
delijke waarheid. Het kerygma, aldus Mon 
nich in navolging van Basilius, mag ook niet 
alles bevatten wat in het dogma als mysterie 
aanwezig is: de waarheid mag niet geprofa 
neerd worden. 

De dogmengeschiedenis, aldus Mon 
nich, he eft er rekening mee te houden dat 
het dogma ruimer is dan de formule; het 
stille dogma moet als object in de analyse 
worden betrokken. Het belangrijkste be 
standdeel van het verzwegen dogma was 
voor Monnich de kerk; hierin berustte de 
orthodoxie van het dogma. Overigens kent 
ook de protestant het stille dogma. Zijn 
waarmerk ligt in het gemeenschapskarak 
ter. De zekerheid van de waarheid, aldus 
Monnich, is te vinden in de sacramentele 
gemeenschap met Christus, in de Doop en 
vooral in de eucharistie. Monnich zocht, in 
het voetspoor van Albert Schweitzer en 
Martin Werner, de oorsprong van de Chris 
telijk dogma's in het uitblijven van de pa 
rousie en de daardoor ontstane zekerheids 
crisis van het jonge christendom. Wilde 
men uit teleurstelling niet met het chris 
tendom breken, dan stonden twee wegen 
open: ofwel de gemeenschap der heiligen 
opvatten als een empirisch instituut ofwel 
als een pneumatische grootheid, als corpus 
mysticum Christi. Beide mogelijkheden 
zijn gerealiseerd, maar men bleef een ver 
band gevoelen, in de hand gewerkt door 
het bovennatuurlijk karakter dat de kerk 
toch altijd had. 

Vrijzinnig lutheraan 

Monnich was vrijzinnig luthers. Hij ontving 
zijn eerste onderricht op de "School voor 
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godsdienstonderwijs, opgericht door 'de 
Vrije Gerneente'" te Amsterdam. Hij verliet 
de school in 1931, bij welk afscheid hij het 
boekje van M.C. van Mourik Broekman 
Vrijzinnig Christelijk Geloofsleven (Leiden 
zander jaar) meekreeg. Als predikant dien 
de Mtinnich de vrijzinnig-lutherse ge 
meente van Maastricht en was hij actief in 
de Algemene Vereniging van Vrijzinnige 
Luthersen. Hij schreef ook voor het perio 
diek Ons Blad van deze Vereniging. Mon 
nich's huwelijk met Bettha Wonder werd in 
gezegend door de vrijzinnige, zij het 
rechts-rnodeme, H.A. van Bakel, wiens op 
volger als hoogleraar hij later zou worden. 
Na de Tweede Wereldoorlog was Mtinnich 
al snel voorzitter van de Linker Werkgroep 
van Moderne Theologen en bestuurslid van 
de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep. 

Op verzoek van de VPRO hield Mtinnich 
voor de radiomicrofoon lezingen waaruit 
het boekje Het geloof der Oude Kerk (1948) 
resulteerde, kort daarna gevolgd door de 
publicatie Iezus Christus God en Heiland. 
Proeve eener vrijzinnige beschouuiing over 
de basisformule van de Wereldraad der Ker 
ken (1948), geschreven op initiatiefvan de 
Centrale Commissie voor het Vrijzinnig 
Protestantisme. 

Zijn vrijzinnige geloofspapieren gaf 
Mtinnich voor een groot publiek af in een 
interview, afgenomen door de bekende 
theoloog-journalist H.G. Cannegieter 
(1880-1966), in Elsevier (7 januari 1950). 
Bekende zinsneden uit dit vraaggesprek 
met betrekking tot de klassieke belijdenis 
geschriften werden: "De 'lichamelijke op 
standing' of de 'geboorte uit een maagd' 
hebben met historiciteit niets te maken; de 
bedoeling van dergelijke leerstukken is pre 
diking geweest en geen reportage. Niet de 
weergave van het feit, maar de zin is van 
belang. En die zin is er aileen uit te halen, 
wanneer men ze in het kader van hun tijd 
zet en zich afvraagt, wat de opstellers er on 
der de gegeven omstandigheden mee heb 
ben willen zeggen. Ze hadden vaak een po 
lemische of apologetische strekking." En 
Mtinnich stelde: "Er is dringend behoefte 
aan een mod erne geloofs- 'vertaling'. Doch 
zolang wij daaraan niet toe zijn moeten wij 
ons met de oude klassieke formuleringen 
behelpen." 

Gedurende vele jaren werkte Mtinnich 
mee, onder andere als schrijver van de 
"Kronick", aan het vrijzinnige tijdschrift 
Theologie en Practijk en leverde hij aan het 
eind van zijn leven een artikel "De ontwik 
keling van de vrijzinnigheid in Nederland 

van de negentiende eeuw af" voor de bun 
del Tussen geest en tijdgeest. Denken en 
doen van vrijzinnig protestanten in de afge 
lopen honderd jaar (Utrecht 1989, p. 7-56). 

Wijsbegeerte 

Filosofie was voor Mtinnich de taal van de 
menselijke ervaring, gelegen tussen het 
kind en de goden, en erop uit de waarheid 
te kennen. De theoloog is de gene die zijn 
wijsheid niet van mens en heeft. Hij bedrijft 
in de grond van de zaak aileen exegese: hij 
legt een schrift uit, waarbij hijzelf betrok 
ken is. Naast de filologie zijn de levensvra 
gen in het spel. De wijsbegeerte kan en 
moet de grenzen van de menselijke erva 
ring aftasten. De filosofie zal de theologie 
van aile pseudo-metafysica moeten ont 
doen. Voor Mtinnich heeft de filosofie een 
eigen taak, waar de theologie niets mee te 
maken heeft. Het sterkste punt van Leibniz 
achtte Mtinnich, dat in het bestaan van de 
mens een moment schuilt van niet meer af 
leidbaarheid; ons bestaan berust op een 
keuze, een keuze van die God, die niet meer 
af te leiden is uit zijn zelf. 

Mtinnich zag als probleem, dat het 
christendom zich vanaf de derde eeuw met 
een bepaald cultuurpatroon had verbon 
den en daardoor zijn kritische functie ver 
loren had; er waren uitzanderingen, zoals 
Augustinus, Pascal en Kierkegaard. Het 
christendom, aldus Monnich, had nooit de 
pretentie gehad zichzelf te kunnen realise 
ren: de profeet zal altijd aan zijn eigen pro 
fetie ten gronde gaan. Mtinnich kon zijn ei 
gen bestaan niet rechtvaardigen, maar 
meende dat wei te moeten do en vanuit het 
kerugma, de boodschap, die hij als afge 
zant van de Christus te verkondigen had. 
AIleen een ander kon hem rechtvaardigen, 
aileen door de relatie tot de ander wist hij 
zich gekwalificeerd. Het ging Mtinnich niet 
om de verhouding van een God tot een 
mens, "want dat zegt niets", maar om een 
Heer die gerechtigheid eist, tegenover een 
knecht die gehoorzaamheid verschuldigd 
is. Een mens wordt pas mens als zijn naam 
geroepen wordt, waarmee hem een rich 
ting wordt gewezen, en opdracht gegeven. 
Voor Mtinnich bestond niet de traditionele 
problematiek van vrijheid tegenover deter 
minisme. Hij onderscheidde in de vrijheid 
twee aspecten: "das nicht festgestelltes 
Tier" (Nietzsche) en de innerlijke vrijheid 
van het geroepen zijn tot gerechtigheid. 

Mtinnich wees een transcendent Gods 
begrip af. Een God, die tot Abraham zegt: 
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"Abraham", is niet transcendent. En een 
christendom waarin de gedachte van de 
twee naturen centraal staat: een goddelijke 
logos die vlees wordt, heeft ook met trans 
cendentie niet veel te maken. De Bijbel, al 
dus Monnich, was zelf in dit opzicht vrij 
kras: "Niemand heeft ooit God gezien"; en: 
"Wie mij gezien heeft, he eft de Vader ge 
zlen." God als mens, maar Hij blijft de an 
der. 

Op de vraag: Is Christelijke wijsbegeerte 
mogelijk?, antwoordde Monnich met een 
verwijzing naar de geschiedenis. Origenes, 
Athanasius, Anselmus en vele anderen lie 
ten ons een theologie zien, die door wijsge 
rige voorstellingen en begrippen was bern 
vloed of zelfs bewust Christelijke 
wijsbegeerte wilde zijn. De vraag was dus 
in feite overbodig. De vraag zou moe ten 
lui den: hoe is Christelijke wijsbegeerte mo 
gelijk? Als God zich openbaart aan de 
mens, aldus Monnich, dan is de geschiede 
nis het veld waarop God Zijn werk verricht. 
Maar het woord "Christelijk" betekent niet, 
dat wij Gods openbaring uit de geschiede 
nis zouden kunnen aflezen. De geschied 
vorsing kan nooit de zin van de geschiede 
nis ontsluiten. Daarom zal geen enkele 
wijsbegeerte, zonder gegrond te zijn op 
openbaring, de werkelijkheid Gods tot uit 
drukking kunnen brengen. Geen enkele 
methode kan buiten de menselijke denkca 
tegorieen om spreken over Gods openba 
ring. Anderzijds is Christelijke wijsbegeerte 
noodzakelijk, dat wil zeggen het stelt het 
menselijk denkvermogen in dienst van 
Godswerk. 

Op de vraag of er gesproken kon worden 
van een onderscheid tussen theologie en 
wijsbegeerte, antwoordde Monnich: prin 
cipieel gezien niet. De grote antieke theolo 
gen maakten geen onderscheid tussen filo 
sofie en theologie, maar tussen heidendom 
en christendom, ook in het denken. 

Reiziger door het oude Europa 

Op grond van de kwantiteit - anderhalve 
meter boekenplank: boeken, brochures, 
opstellen in verzamelbundels, encyclope 
die en, kranten- en tijdschriftartikelen - en 
de kwaliteit van zijn schriftelijke oeuvre 
kan men menen dat Monnich een kamer 
geleerde was. Maar zelf achtte hij deze 
mensensoort in de tweede helft van de 
twintigste eeuw niet meer mogelijk. Beta 
wetenschappers, aldus Monnich, reizen 
naar vakgenoten, over de gehele wereld 
verspreid, en voor alfawetenschappers is 

de reisgids een onmisbare aanvuiling van 
hun handboeken geworden. 

Monnich was geen congresganger 
("sommige congressen wekken de indruk 
uitsluitend bijeengeroepen te zijn om 
plaats en tijd van een volgend congres te 
bepalen"), al woonde hij namens de Evan 
gelisch- Lutherse Kerk de assemblee van de 
Wereldraad van Kerken bij die in 1968 te 
Uppsala (Zweden) werd gehouden. Wei was 
Monnich een reiziger, maar dan naar Italie 
met Rome en Ravenna, naar zijn geliefde 
Frankrijk met haar kathedralen en kloos 
ters of door zijn eigen Nederland, samen 
op stap met zijn zoon, de vakfotograaf Con 
Monnich. Uit deze rei zen resulteerden be 
schouwende boeken als Pelgrimage. Ont 
moetingen met de cultuur (1953), De kerk in 
het midden - kerken, hoven, kapellen langs 
onze velden en wegen (1976), Kijk op kerken 
(1979) en Kunstig landschap (1985). 

Monnich onderscheidde - naast de al 
tijd reizende vorstenhuizen, kooplieden, 
potsenmakers, ingenieurs, doktoren en ge 
leerden - drie typen reizigers, en van ieder 
type had hij zelfwel wat. Ten eerste de pel 
grim van de Middeleeuwen, op weg naar de 
relieken der heiligen, omdat hij zo niet het 
aardse, dan toch wei het hemelse heil er 
mee wilde winnen. De pelgrim wist dat 
hem iets fundamenteels ontbrak, de recht 
vaardigheid. Niet alleen het bereiken van 
het doel, maar ook het trekken op zich was 
al een goed werk. De pelgrim wist zich een 
vreemdeling, wiens bestaan nog onaf was. 
De reis was voor de pelgrim een aangele 
genheid van het geloof. Monnich's Pelgri 
mage kan tegen deze achtergrond worden 
gelezen. 

Een tweede type was de reiziger van de 
Renaissance en het Humanisme. We kun 
nen denken aan Erasmus en als laatste van 
dit soort Leibniz, eeuwig onderweg van bi 
bliotheek tot bibliotheek en van hof tot hof. 
Het waren de reizigers die meer van de we 
reid leerden kennen en hun geest wilden 
verruimen. Er was geen sprake van ont 
spanning of vervulling van een verlangen 
er eens helemaal uit te zijn. Dit soort reizi 
ger werd door Francis Bacon beschreven en 
hem werd aangeraden een ervaren gids 
mee te nemen, iemand die de taal van het 
land kende, die er al eerder was geweest en 
die wist wat er te zien en te beleven vie!. 
Deze reiziger moest ook een dagboek bij 
houden, belangrijk voor later; het reispro 
gram had een extravert karakter. Er lag een 
universum op exploratie te wachten. Hier 
treffen wij de Monnich aan van de reeds ge- 
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noemde kunstboeken De kerk in het mid 
den, Kijk op kerken en Kunstig landschap. 

Het derde type reiziger was de romanti 
sche, door zijn eigen gevoelens in be slag 
genomen; het ging niet om zijn weten 
schappelijke ontwikkeling. Hier was de rei 
ziger zelf in het geding. Monnich schreef: 
Geen gesprek met de omgeving, en toch 
een half ernaar luisteren, een drang om 
mee te do en, en een besef het niet te kun 
nen. Hier trekt de reiziger de omgeving in 
zijn eigen innerlijk, en verstaat deze van 
zijn eigen innerlijk uit. Dit is de Monnich 
van, al weer, Pelgrimage, van de reeks van 
achttien artikelen "Introspectie. Een theo 
logische vacantie", gepubliceerd in het 
Euangelisch-Luthers Weekblad (1949-1950), 
en van de opstellenbundel De jongste zoon 
(1958). 

Aandacht voor kunst 

Een rode draad door Monnichs werk he en 
is de kunst geweest en gebleven. Al had 
Monnich weet van het protest tegen bijbel 
se en andere gewijde voorstellingen in de 
kerken, memoreerde hij de Oost-Romeinse 
keizers die in de achtste eeuw de mozaie 
ken uit hun kerken lie ten wegbreken, ken 
de hij de woede van Bernard van Clairvaux 
tegen de onzinnige luxe van de ornamen 
tiek in de kostbare kloosterkerken van zijn 
tijd en het verzet van de zestiende-eeuwse 
Reformatie tegen de afgoderij en de weel 
derigheid rond de beelden, voor Monnich 
zetten de uitbeeldingen de gelovigen het 
bijbelverhaal voor ogen en herinneren zij 
hen aan de heilige werkelijkheid van Gods 
Woord. 

De stoffelijke voorstellingen konden ver- 

dedigd worden met de vleeswording van 
God in het Woord. De Heer he eft op aarde, 
aldus Monnich, zijn gelijkenis nagelaten 
toen Hij op het brood en de wijn van zijn 
laatste maaltijd wees en zei: dit is mijn li 
chaam, dit is mijn bloed. De vraag naar het 
beeld in de kerk kan niet beantwoord wor 
den met een ja of neen (de Tien Woordenl, 
maar met een ja en neen. Bijbelse kunst 
kan gezien worden als illustratie voor de 
ongeletterden en als uiting van het geloof. 
Mozaieken, Iconen en sculpturen nemen 
de gelovigen op in de onzichtbare wereld 
van Gods hoogheid en erbarmen. 

De kunstenaar, aldus Monnich, is de 
kundige, de man die de oeroude orde van 
Gods werk kan aantonen; dat is zijn eigen 
manier om Christus na te volgen. De gelo 
vige ziet door het beeld heen naar de we 
reid van God, tot wie hij zijn aanbidding 
richt. Maar men "ziet" God niet anders dan 
in de trekken van de mens Jezus; en men 
ziet de mens Iezus niet anders dan in de 
naaste. De kunstenaar is een volwassene 
die door zijn kunst met zijn medemen 
sen in gemeenschap treedt. Hij zoekt 
een antwoord op de vraag om gehoor, die 
het Woord aan hem stelt: waar is uw broe 
der? 

Voor Monnich bestond er geen onder 
scheid tussen profane en niet - profane 
beeldende kunst. Monnich vroeg zich na 
melijk af: Waar begint het terrein waar de 
mens zich aan zijn God kan onttrekken? En 
welk gebied reserveert de Heer nu apart 
voor zichzelf-alleen in de schepping, waar 
Hij alleen wil wezen? Daar heeft Hij zijn he 
mel voor, niet de aarde, die van Hem is, 
maar waar Hij 's mensen gezelschap zoekt. 
Lucas van Leyden en Rembrandt lieten zich 
door de bijbel inspireren. Zij deden hun 
werk, aldus Monnich, zoals zovele kunste 
naars, voor een opdrachtgever, die er een 
kerk mee wilde verrijken, of zijn huiskapel, 
of zijn woonkamer. Een beeldende kunste 
naar ziet door een spiegel in raadsels en 
niet van aangezicht tot aangezicht; hij kan 
de hemelse werkelijkheid niet verbeelden. 
Wei is een bijbels kunstenaar, zoals ieder 
mens het tenslotte is, betrokken in het bij 
belverhaal. Soms komt zelfs een portret 
van de schilder voor op een altaarstuk, als 
iemand van de menigte om Christus heen; 
het is, aldus Monnich, een manier van sig 
neren, maar ook een vorm van betrokken 
heid, het mee opgeroepen worden tot het 
antwoord, het me de delen in Gods werke 
lijkheid, waarin niets werkelijk artistiekers 
is dan de mensen lief te hebben. 
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Theoloog van de stad 

Monnich kan worden gekarakterisperd als 
de theoloog van de stad. Hij werd geboren 
in Amsterdam, groeide er op en studeerde 
er. Na een predikantschap van drie jaren in 
Maastricht (oorlogstijd, 1943-1946, en eer 
dere bevrijding dan de rest van Nederland) 
keerde hij als jong hoogleraar in Amster 
dam terug, waar hij zou blijven tot aan zijn 
dood. Maastricht en zijn predikantenloop 
baan kwalificeerde hijzelf als een "idylle", 
een stad met een "wonderlijk Frans as 
pect": "Ik heb in deze idylle geleefd en ge 
woond, ik heb er uit gewerkt en het leed 
van die jaren heb ik er in opgenomen." Op 
Monnich had de tijd van de Satan, de jaren 
1940-1945, deze uitwerking, "dat de een 
zaamheid van het bestaan, het verdriet van 
de paar bekende mens en midden in een 
zee van onbekend mensenverdriet niet 
meer uit mij is weg te wissen." De Maas 
trichtse jaren maakten zijn bestaan 
Stoisch: er ontbrak sindsdien wat aan zijn 
Christelijk bestaan. 

En dan Amsterdam, waarover Monnich 
de bekende zinnen schreef, die menigmaal, 
onder andere door J.J. Buskes, werden geci 
teerd: "God versta ik het beste als Hij Am 
sterdams spreekt", met als achterliggende 
idee: "De stedeling heeft dit voor, dat de 
taal van het christendom stadstaal is, dat 
het Paulinisme stedelijk is, en dat de agrari 
sche gedeeJten van het Oude en het Nieu 
we Testament door de Christelijke cultuur 
verwerkt zijn tot stedelijke vormen. Het zo 
steedse Boek der Handelingen he eft mijn 
voorliefde." Het behoorde volgens Mon 
nich tot de grootheid van het christendom, 
dat er zoveel talen gebruikt kunnen worden 
om het Evangelie te verkondigen - "Bernar 
dus valles, montes Benedictus amabat; 
Moenia Franciscus, magnas Ignatius ur 
bes", Monnich begreep Ignatius' liefde het 
beste, Sint Bernardus en Sint Benedictus 
het minste, en Franciscus kon hij met zijn 
verlangen naar beslotenheid gedeeltelijk 
volgen. Monnich geloofde wei dat het uit 
spansel het werk van Gods handen verkon 
digde, maar het bracht geen eeuwigheid: 
God sprak er niet, alleen de erbarmelijke, 
zichzelf en haar nood niet kennende na 
tuur. Amsterdam was voor Monnich ook de 
uittocht van de joden in de ontzettende 
nachten van de verduistering, ook de gaten 
in de Jodenbreestraat en achter Uilenburg; 
de ruines van de Jodenbuurt. Het was ook 
de stad waar Rembrandt de dodenwacht 
had betrokken, omdat hij de joden van zijn 

tijd had geschilderd en geetst en ze zo le 
vend had gehouden voor het nageslacht. 
Amsterdam was voor Monnich voorts de 
Dokwerker van Mari Andriessen, op het Jo 
nas Daniel Meyerplein, tussen de synag 
ogen - opgeschreven in Monnich's bijna 
ondoordringbare opstellenbundel De jong 
ste zoon (1958) - "ter herinnering, dat Am 
sterdam zijn joden niet willoos heeft prijs 
gegeven en niet goedsmoeds tot het 
heidendom is teruggekeerd." De Dokwer 
ker was echter een monument van vergeef 
se liefde, "mijnentwege een zegeteken, 
maar dan van een geestesgesteldheid, die 
het kwaad niet zonder verzet wenste te la 
ten passeren." 

Verschillende keren he eft Monnich in 
zijn publicaties gewezen op het belang van 
de stad voor de kerk en van de kerk voor de 
stad. Beide componenten behoren onlos 
makelijk bijeen. Paulus' reizen en corre 
spondenties betreffen met name steden: 
Jeruzalem is de stad van David en er is spra 
ke van een te verwachten hemels Ieruza 
lem. Christelijke gemeenten worden naar 
steden vernoemd, omdat daar de bis 
schoppen zetelen. De katholieke kerkenge 
meenschap groeit uit tot de rijkskerk van 
de Romeinse keizer en gaat samenvallen 
met de rijksadministratie. Belangrijke ste 
den worden Rome in het Westen, en Con 
stantinopel, Alexandrie, Antiochie en Ieru 
zalem in het Oosten. Aan het einde van de 
Oudheid is de leiding van de kerk in han 
den van de stedelijke bisschop. 

Tussen 300 en 600 na Christus vindt er 
een agrarisering plaats van de kerk, maar 
het waren de kloosters (gelegen op het plat 
teland en in de eenzaamheid) die de kerk 
deden overleven. De stad kwam terug van 
af de elfde eeuw en het waren de bedelor 
den, vooral Franciscanen en Dominicanen, 
die de kerk hebben gered van de nieuwe 
dreigende val van de kerk in de steden. Het 
menselijk leven in de stad was een onrustig 
leven en in de tijden van angst, waaronder 
de pestepidemieen van circa 1300, bood de 
kerk bemiddeling, genade en redding. De 
kerk stelde optimisme tegenover pessimis 
me. Maar, zo vroeg Monnich zich af, was 
dat bijbels? Ook de Reformatie was een 
zaak van de stad: zij werd geboren op de 
universiteit en door stedelijke intellectu 
elen gedragen. Het was dankzij de stad, dat 
de kerk zicht kreeg op de oernood van het 
menszijn. En in de stad, aldus Monnich, 
werd de kerk het duidelijkst gesteld voor 
haar eigenlijke taak: waar te maken dat de 
Geest van Christus onder haar woont. 
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Waarom ging het Iezus van Nazareth? 

Over de christologie heeft Monnich enkele 
malen expliciet gepubliceerd. Niet alleen 
schreefhij opstellen over de achtergronden 
van de Ariaanse christologie en over de ver 
schuivingen in de vrijzinnige christologie, 
maar ook leverde hij een bijdrage aan een 
opstellenbundel van het Humanistisch 
Verbond over Iezus van Nazaret (1967). 
Monnich, aan het woord gelaten als vrijzin 
nig theoloog, moest toegeven dat er niet 
veel bekend was over Iezus van Nazareth, 
die zelf niets had geschreven en over wie 
geen ambtelijke stukken bewaard waren 
gebleven. 

Iezus is een Iood geweest en trad als 
Iood op, aldus Monnich. Hij heeft geen 
nieuwe religie gesticht. In het dal van de 
Jordaan heeft Iezus zich door Johannes de 
Doper laten reinigen "ten bewijze dat hij al 
Ie gerechtigheid, die God van zijn dienaar 
vraagt, zou moeten vervullen." Iezus vond 
zijn leerlingen in Galilea, alwaar hij in de 
synagogen de Schriften van zijn volk uitleg 
de. Zijn provocerend gedrag maakte de 
joodse leiders bang voor onrust en ingrij 
pen van de zijde der Romeinse bezetters. 
Zijn kruisdood gold als bijzonder oneervol; 
zijn begrafenis evenwel is eervol geweest. 
De Evangelien, aldus Monnich, geven iets 
heel anders dan een levensloop: Zij bou 
wen hun verhaal op als een inleiding op 
wat de kern van hun "goede bodschap" is: 
het verhaal van zijn opstanding, eigenlijk 
aileen maar: het bericht dat hij op de derde 
dag na de begrafenis levend is gezien door 
een aantal van zijn aanhangers. Deze aan 
hangers zagen er hun taak in, aldus Man 
nich, die opstanding te prediken en uit te 
leggen als de zekerheid, dat God zijn volk 
niet in de steek had gelaten en dat Gods ge 
rechtigheid onoverwinnelijk is. 

Monnich achtte het tragisch, dat een op 
zichzelf niet zo heel abnormale twist tus 
sen mensen van een zelfde religieuze tradi 
tie (die van het jodendom) was uitgelopen 
op een definitieve scheiding. Pas na de 
scheuring ontstaat het christendom als een 
afzonderlijke religie naast het jodendom. 
Wat de mens en steeds weer heeft gefasci 
neerd in deze Iezus van Nazareth? Aller 
eerst dat hij een joodse man is die de Wet 
en de Profeten van zijn volk in zich om 
draagt. Het gaat daarbij niet om een hier 
namaals, maar om een toekomst van Gods 
rijk der gerechtigheid op aarde. In Iezus za 
gen zijn eerste aanhangers het bij-de-men 
sen-zijn. Kras gezegd, zo schreef Monnich.: 

God is mens geworden. De Bijbelse bood 
schap, alzo Monnich, is het verhaal van een 
God die de mens zoekt en zo zoekt dat de 
menselijkheid het enig werkelijk belangrij 
ke motief is. Een christen weet, alzo Man 
nich, dat het mensenleven niet behoeft te 
mislukken. Het laatste woord is opstan 
ding, is toekomst, is gerechtigheid. 

Niet rooms-katholiek 

Monnich heeft een haat-liefde verhouding 
gehad met het rooms-katholicisme. Ener 
zijds werd hij aangetrokken door de ge 
schiedenis en cultuur (hier wees Monnich 
op het werk van F. van der Meer) van dit 
oudste christendom van het Westen, de 
grootsheid van de Rooms-Katholieke Kerk, 
werkte hij als redacteur samen met de 
rooms-katholieke J.C. Groot aan de Ency 
clopedie van het Christendom (twee delen: 
rooms-katholiek en protestant, 1955) en als 
auteur met de rooms-katholieken L.J. Ro 
gier en A.G. Weiler (en de protestantse OJ. 
de long) aan de opstellenbundel Geschie 
denis van de Kerk in Nederland (Aula-poc 
ket nr. 100, 1962), anderzijds wees hij het 
rooms-katholicisme af waar het ging om 
het Christus-Koning-beeld, het primaat 
van de paus, het rooms-katholieke leerge 
zag en het vigerende bisschopsambt in het 
algemeen. Als zijn levenswerk beschouwde 
Monnich zelf zijn 544 bladzijden tellende 
studie Ceding der vrijheid. De betrekkingen 
der Oosterse en Westerse kerken tot de val 
van Constantinopel (1453), uitgegeven in 
1967. 

Monnich heeft zich heel zijn leven als 
lutheraan geconfronteerd geweten met het 
roorns-katholicisme. Als predikant in het 
toen nog 'rijke roomsche leven' van Maas 
tricht vormde hij met zijn gemeente een 
minderheid. Maar studieus kon hij er te 
recht in de bibliotheek van de jezuieten 
voor het schrijven van zijn omvangrijke, 
514 bladzijden tellende boek Una Sancta. 
De mogelijkheid der Christelijke eenheid, 
dat weliswaar in 1947 verscheen, maar tij 
dens de laatste zware oorlogsjaren was ge 
schreven. Met dit boek wilde Monnich zich 
rekenschap geven van wat in het dagelijkse 
ambtswerk werkelijkheid was: veelheid en 
eenheid van het christendom. Monnich gaf 
in dit boek een beschouwing van de chris 
tenheid en haar geloofsbezit in leer en 
Kerk; en zo wijdde hij hoofdstukken aan de 
geschiedenis der Oude Kerk en die der 
Middeleeuwen, het Oosters Schism a, de 
Anglicaanse Kerk, het protestantisme en de 
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geschiedenis der oecumenische beweging. 
De eenheidsbeweging der kerken zag Mon 
nich primair als boetedoening, maar ge 
grond in de vrede van Gods genade. 

De twintigste eeuw heeft veel verande 
ring betekend voor de Rooms- Katholieke 
Kerk, niet aileen in ons eigen land maar ook 
wereldwijd, en Monnich werd gevraagd 
daarop te reageren. Zo maakte hij in het 
tijdschrift Wending kanttekeningen, onder 
de titel "Rome's uitdaging", bij het herden 
ken van het herstel van het rooms-katho 
lieke episcopaat in Nederland (1853-1953). 
Monnich was van mening dat de geschie 
denis van de katholieke emancipatie in ons 
land geen belangrijker gebeurtenis had ge 
kend dan het herstel van het episcopaat in 
1853, mogelijk gemaakt door de liberalen. 
Het hebben van eigen bisschoppen, aldus 
Monnich, had het zeltbewustzijn en zelf 
vertrouwen van de katholieken in Neder 
land in hoge mate gestimuleerd. Zij won 
nen er een toekomst mee, waarin overigens 
voor de liberalen steeds minder plaats zou 
zijn. De Aprilbeweging der protestanten 
hield in feite een erkenning in van het be 
lang, dat men aan dit "herstel" moest hech 
ten. Herstel van het episcopaat in Neder 
land betekende, volgens Monnich, dat 
Rome niets anders wilde dan een strikte 
onderwerping aan de Heilige Stoel, dat wil 
de zeggen: "onvoorwaardelijke erkenning 
van het aan Petrus' opvolgers toekomende 
leerstellig en juridisch prirnaat." De Ro 
meinse Curie, aldus Monnich, viel niets 
kwalijk te nemen: zij handelde "uit het vol 
le besef van haar plicht, Christus te dienen 
door zijn stedehouder te eren", Het Neder 
landse episcopaat werd met behulp van 
een ijverig en streng ultramontaans gezind 
kloosterwezen tot het kristallisatiepunt van 
het rooms-katholieke leven. 

De niet-katholieken kregen te maken 
met een geestelijke macht, die zij niet van 
repliek konden dienen met de oude ant 
woorden van het traditionele Hollandse 
protestantisme. De toonaangevende krin 
gen van de katholieken waren in menig op 
zicht nauw verwant met de verlichte bour 
geoisie, die de invoering van de nieuwe 
bisschoppelijke hierarchie had mogelijk 
gemaakt, iets wat bleek uit het werk van 
mannen als Alberdinck Thijm en bouw 
meester Cuypers. Zo was Cuypers' Rijks 
museum van Amsterdam "de schepping 
van een groot katholiek bouwmeester; 
maar specifiek katholiek is het gebouw 
niet", De roomse cultuur was geen gevaar 
voor de burgerlijke geestesgesteldheid van 

Nederland; dat ging pas veranderen rond 
het begin van de twintigste eeuw met het 
ontstaan van een rooms-katholieke arbei 
dersbeweging en van een politieke organi 
satie binnen het Nederlandse katholicisme. 
Monnich schreef dat de katholieke cultuur 
zeer modern kon aandoen (er werd een 
buitengewone speelruimte gegeven), maar 
de structuur van het geestelijke leven in de 
ruimste zin van het woord was in wezen al 
van tevoren bepaald. En Monnich wees op 
de "onverkwikkelijke geschiedenis" rond de 
schilderingen van Aad de Haas in de kerk 
van het Limburgse Wahlwiller: zo oncon 
formistisch mocht de cultuurl kunst ken 
nelijk niet zijn. 

Voor Monnich was "het grote bezwaar ja 
het verwerpelijke in het katholicisme, dat 
het van de verborgenheid der heilsgehei 
men te weinig weet", Het was er, aldus 
Monnich, niet voldoende van doordrongen 
dat zijn Heer de knechtsgestalte heeft aan 
genomen en verworpen is met de verwor 
penen. De neiging in de katholieke dogma 
tiek om Christus' koningschap voorop te 
stellen en daarmee zijn glorieuze regering 
reeds nu op deze aarde te accentueren, 
achtte Monnich een uitermate gevaarlijke. 
Voor Monnich was God zichtbaar gewor 
den in een mens met zijn bittere strijd te 
gen de dood, met zijn angst en met zijn on 
dergang. Het katholicisme mocht dan een 
vol genieten van de rijkdom onzer bescha 
ving zijn, cultuur was voor Monnich nooit 
iets anders dan vertwijfeling, geen versie 
ring van het leven. Monnich meende het 
hard te moeten zeggen: wij zullen de gees 
telijke stuurloosheid van onze dagen prin 
cipieel moeten aanvaarden. Het leven is 
geen spel binnen de veilige omheining van 
een vaststaand schema, zoals de katholie 
ken ons willen do en geloven. 

Kort na de opening van het Tweede Vati 
caans Concilie opende Monnich de aanval 
op "Het primaat van Petrus". Hij deed dat in 
een uitvoerig artikel in het Algemeen Han 
delsblad (18 oktober 1962). Petrus was wel 
iswaar door Christus de rots genoemd, 
maar hij was geen alleenheerser. Het apos 
tolisch tijdvak was afgesloten met het werk 
der door Christus aangewezen apostelen 
en de Kerk was voortaan daar waar Gods 
Woord en Zijn sacramenten zijn. Een paus 
bekleedde, sacramenteel gezien, geen an 
der ambt dan welke andere bisschop ook. 
Hij was een "servus servorum Dei", belast 
met het doorgeven en beschermen van wat 
Christus aan de zijnen had verkondigd. 
Strikt genomen kon een paus "ex cathedra" 
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geen nieuw dogma verkondigen; hij kon al 
leen de leer nader expliceren. Een "servus 
servorum Dei" kon aileen ambtelijk hande 
len temidden der christenen, als priester 
onder de priesters; ook de leek, dat wil zeg 
gen het lid van het christelijke volk, heeft 
een priesterschap. 

Als een der eerste protestanten werd 
Monnich gevraagd een redevoering te hou 
den op de Adelbert Landdag, en wei in 
1962. Hij handelde over de drieslag "Vrij 
heid - Geweten - Leergezag". Monnich wist 
niet als een vreemde, maar als een verwant 
te spreken tot de verzamelde rooms-katho 
lieke intellectuelen. Immers, zij hadden 
een ding gerneen, "dat de naam van onze 
Heer over ons is uitgeroepen", Protestanten 
en rooms-katholieken kennen verschillen, 
maar staan onder dezelfde apostolische 
prediking, hebben gemeenschappelijke 
voorouders. Christus is een lichaam, verre 
zen uit de dood en in het sacrament aan 
ons gegeven, tenslotte onszelf zijnde. Ver 
deeldheid, aldus Monnich, was theologisch 
gezien nonsens: dwaasheid van ons, men 
sen. Het leven in de Kerk kent twee brand 
punten: het algemeen priesterschap en het 
bijzonder ambt. Het protestantisme had 
een eenzijdige belangstelling voor de hoor 
bare, intellectuele gestalte van het Woord 
Gods. Het rooms-katholicisme verabsolu 
teerde het bijzonder priesterschap, waar 
door er een "ellendige tegenstelling" kon 
ontstaan tussen clerus en leek. "De ambte 
lijke christen en", aldus Monnich, "staan 
veel sterker in het kruisvuur van vragen, 
verantwoordelijkheden, eisen tot beslissin 
gen dan meestal het geval is bij de ambts 
dragers, voor wie de directe levenswerke 
lijkheid van de aan hun zorg toevertrouwde 
zielen een niet even onmiddellijk ervaren 
realiteit is." De Kerk, zo betoogde Monnich, 
moet zoveel respect hebben voor de leden 
van Christus, dat zij hun de gewetensbe 
slissing niet mag ontnemen. God kent de 
mens vrijheid toe door hem te vragen Hem 
te dienen: een Heer en een knecht, een die 
spreekt en een die antwoord geeft of het 
antwoord schuldig blijft. En dan volgen 
kenmerkende Monnich-zinnen: Gods stem 
roept: "Adam, waar zijt gij?", en die vraag 
kan de mens alleen zelf in zijn naaktheid 
beantwoorden. 

De vrijheid is de beslissingsplicht van de 
mens, is het werk van het geweten; de mens 
wordt gevraagd naar zijn verantwoordelijk 
heid. Het geweten kan luisteren naar wat 
het door de Kerk wordt voorgehouden, 
maar zal toch zelf moeten antwoorden. 

"Gewoen proefondervindelijk" moest Mon 
nich constateren, dat ook de kerkelijke lei 
ders lang niet altijd op de hoogte zijn van 
de vragen waarover zij uitspraken moe ten 
doen. De leek, op wie tenslotte de gewe 
tensbeslissing zal neerkomen, heeft niet 
zelden het gevoel in de steek te worden ge 
laten ondanks de rollende volzinnen in de 
beste klerikale stijl. 

Monnich merkte ten overstaan van zijn 
rooms-katholieke toehoorders op. (op zijn 
protestantse manier) ook tot de clerus te 
behoren, en vaak gedrongen te zijn uitspra 
ken te doen, richtlijnen te geven of regels 
op te stellen, terwijl wij de wijdte van de 
ons voorgelegde problemen niet zien. On 
der "leergezag" verstond Monnich ten eer 
ste: Gods eigen wijze van gebieden, dat wil 
zeggen: vragen en niet dwingen. Ten twee 
de diende te worden beseft, dat binnen de 
Kerk het onderscheid tussen ambt en leek 
allerminst volstrekt was. Gezag kon voor 
Monnich alleen in wisselwerking functio 
neren. Het was de taak van de christenen 
om aan het leergezag duidelijk te maken, 
wat er in de tijd werkelijk aan de hand was. 
De leek is geen onmondige: hij is op zijn 
wijze priester-collega van de man in het 
ambt. De bisschop kan alleen zijn functie 
bekleden als priester onder de priesters, 
dat wil zeggen - in de dagen van paus Leo 
de Grote - het Romeinse volk. Een dogma 
tische uitspraak is, althans in haar klassieke 
vorm, voor Monnich nooit een volledig 
dogmatisch traktaat, maar een samenbal 
ling van de prediking der Kerk, fragmenta 
risch geformuleerd, met het oog op bepaal 
de aan de orde zijnde punten. In Monnichs 
visie kent het leergezag maar een thema: 
dat God in Christus het aangezicht van de 
aarde vernieuwt en dat de Heer de Satan als 
een bliksem uit de hemel heeft zien vallen. 
Christus gaat door de tijden heen en neemt 
zijn volk van priesters met zich mee. Hun 
geweten is aan Christus gebonden en daar 
om is het vrij. De leken, aldus Monnich, 
vormen een priesterlijk yolk. 

Monnich heeft zich zijn leven lang ingela 
ten met vele "dissidenten", omdat hij er zelf 
een was. Hij schreef over Arius, Abaelard en 
Thomas Muntzer, over A.D. Loman en Fer 
dinand Domela Nieuwenhuis. En Maarten 
Luther noemde hij Ben Augustijn in protest. 
Hij zag de kernen van het Westers christen 
dom liggen bij de kloosters: de Benedictij 
nen met hun "stabilitas loci" en alzo plaat 
sen van cultuur- en geloofsoverdracht, en 
de Ierse monniken die de "peregrinatio" 
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huldigden, het evangelie uitdroegen in 
voor hen vreemde werelden. Voorts be 
schouwde Monnich de heiligenverhalen - 
Reidans del' heiligen, drie del en (1962) - en 
de Latijnse hymnen - Koningsvanen (1990) 
- als het meest bijzondere en eigene dat het 
Westers christendom in de antieke wereld 
had voortgebracht. De liederen van Pru 
dentius hadden zijn bijzondere belangstel 
ling. De liturgie der kerk ging hem ter harte, 
al was de participatie der gelovigen hem te 
passief; vandaar Antiliturgica (1966). 

Klassieke Oudheid 

Hoe groot de invloed is geweest van de 
klassieke oudheid op het christendom was 
de inhoud van Monnich's afscheidscollege 
op 11 juni 1982 in de Aula van de Universi 
teit van Amsterdam, de lutherse kerk aan 
het Spui. Vele thema's, in eerdere artikelen 
en boeken omstandig en gedetailleerd uit 
eengezet, keerden in zijn verhandeling over 
de "Klassieke erfenis", opgenomen in de 
hem toen aangeboden opstellenbundel 
Saecula saeculorum (1982), terug. 

Kerkvaders, aldus Monnich, hebben 
hun christelijke overtuiging met behulp 
van de antieke retoriek uitgedrukt, veel 
meer dan met een bijbels taaleigen. Ook 
voor goed geschoolden in het kamp der Re 
formatie en dat der Contrareformatie wa 
ren christendom en klassieke beschaving 
onverbrekelijk met elkaar verbonden. De 
ontwikkelde geestelijken waren redelijk 
goed bekend met de grammatica, de retori 
ca en de dialectica en de daarin behandel 
de klassieke auteurs; zij hebben zorg gedra 
gen voor de continuiteit der klassieke 
letteren. Het Westers christendom mocht 
zich dan al in de Oudheid het nieuwe Israel 
achten, het was niet joods meer. De bijbel 
was in de Renaissance een Latijns boek ge 
worden en zijn autoriteiten grondig in de 
klassieke literatuur geschoolde retoren en 
dialectici. Voor Monnich waren de heili 
genlevens en de hymnen originele voort 
brengselen van de Kerk, die de bijbelse tra 
ditie qua inhoud achter zich hadden, maar 
waar de klassieke erfenis aan de orde bleef 
voor watbetreft de vormen. Dit gold overi 
gens niet aileen voor de Latijnse Kerk van 
het Westen maar ook en soms nog sterker 
voor de Griekstalige wereld van Byzantium. 
Men vergete niet, aldus Monnich, dat Pe 
trarca en de meeste zijner corresponden 
ten geestelijken waren. De gedichten uit de 
Renaissance waren weliswaar geen clerica 
Ie poezie, maar wei poezie van een klerk. 

Wat gaande was in het renaissancistische 
humanisme van de veertiende eeuw was 
een secularisering van de cultuur. En de 
daarop volgende Reformatie van het chris 
tendom ontvonkte eerder aan de klassieke 
Latijnse en Griekse letteren dan aan de her 
ontdekking van de joodse achtergrond van 
deze religie. 

Voor de kerkvader Augustinus was de 
taal van de Bijbel en soms ook van het dog 
ma van geringe kwaliteit in vergelijking met 
Cicero en Vergilius. De christen verdedigde 
dan ook zijn waarheid in de klassieke vor 
men. Maar, aldus Monnich, langs deze weg 
zijn ook inhoudelijke bestanddelen in de 
klassieke traditie het christendom binnen 
gekomen. Monnich wilde geen waarden 
van literaire producten uit onvergelijkbare 
cultuurkringen tegen elkaar afwegen, maar 
zette wei naast elkaar de Bijbel en het won 
der der Homerische epiek, Plato's Symposi 
um en de be rich ten omtrent Christus' Laat 
ste Avondmaal, Aeschylus' Perzen en het 
lied van Debora en Barak uit Richteren 5. 
De klassieken wonnen het dan toch vaak 
van de bijbelse literatuur. Zo wist Monnich 
geen parallel te vinden in de Bijbel voor de 
"Medea" van Euripides. Met Augustinus 
hield Monnich het erop, dat er bij de heide 
nen nuttige zedenIessen waren te vinden. 
Graag vestigde Monnich de aandacht op 
het klassieke humanisme, dat tot ver in de 
negentiende eeuw voor de christelijke we 
reid onmisbaar was geweest; en op de con 
frontatie van Apollo en Christus, die steeds 
weer onverzoenIijke tegenstellingen aan 
het licht had gebracht. 

Maar ook zijn er elementen aanwijsbaar 
waarin heidendom en christendom over 
eenkomen. Men vergelijke een gedicht van 
de christen Boethius (480-425 na Christus) 
"De consolatione philosophiae" over het 
verhaal van Orpheus en Eurydice: er is een 
goddelijke macht met erbarmen, er is een 
wet, er is een liefde die de meeste is, er is de 
dood, er is een weg naar het leven: bij hem 
verenigden zich de nieuwe godsdienst en 
de oude letterkunde. Monnich liet zien - 
het geven van dit soort voorbeelden was 
Monnich ten voeten uit - hoe Paulinus van 
Nola Christus als de bijbelse Orpheus ken 
de en in de San Apollinare Nuovo te Raven 
na troonde Christus op een liervormige 
troon en droeg hij een plectrum in de hand. 
Maar in de christelijke verkondiging had 
Christus de dood overwonnen door te ster 
Yen; Orpheus evenwel kon Eurydice niet 
verlossen. Het christendom, aldus Mon 
nich, was in zijn bijbelse traditie een ver- 
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lossingsreligie. De klassieken wisten: aan 
de grenzen van de nacht houdt aile bestaan 
op. De onsterfelijkheid, waarvan ook de 
klassieke oudheid wist, was een opgaan in 
een eeuwig ontgrensd zijn. Hier lag, aldus 
Monnich, het breukpunt tussen de klassie 
ke wijsheid en een christendom dat zijn vi 
sie in de Bijbel vond. 

Van het jaar 800 af he eft het christelijke 
keizerrijk haar voorbeeld gevonden in de 
klassieke oudheid. En van de dertiende 
eeuw af is het Aristoteles en niet een grote 
joodse geleerde geweest, die de Kerk in 
staat heeft gesteld haar antwoord te formu 
leren op de dringende vragen van haar cri 
tici, Ook de Reformatie kan niet zander de 
klassieke letteren worden gedacht: zonder 
terugkeer naar de brannen zijn de reforma 
torische bijbelvertalingen ondenkbaar. De 
klassieke letteren, aldus Monnich, hebben 
de emancipatie van Renaissance en Refor 
matie gedragen. Ook al zag Monnich in, dat 
in veel theologie van zijn dagen de aan 
dacht voor de Hebreeuwse erfenis veel gra 
ter was dan ooit tevoren, toch hoopte hij 
vurig dat de nuttige morele voorschriften 
uit de klassieke oudheid zauden blijven: de 
humaniteit, de billijkheid, het anti-fanatis 
me, de rede en de redelijkheid. Daarbij 
achtte Monnich het gelukkig, dat tot het 
klassieke erfdeel ook onbevangen nieuws 
gierigheid behoorde: ook Herodotus is een 
der onzen. Voor Monnich gold: "aan de 
Middellandse Zee hebben wij alles te dan 
ken", waarbij hij dacht aan het gedicht van 
Marsman "De Zee", daterend uit 1939(!), 
met als steekwoorden: de Europese wereld 
- bloedend - waarin het kruishout als een 
wijnstok rankt - hier de bron - deze zee - 
het lichten van de creatieve geest. 

Tenslotte 

Monnich timmerde als theoloog en cul 
tuurhistorieus veel aan de weg: artikelen in 
De Groene Amsterdammer. Algemeen Han 
delsblad en Trouw gaven zijn denkbeelden 
door aan een groot publiek. Maar ook een 
TV-interview met Godfried Bornans, een 
gesprek met G. Puchinger en een kritische 
ondervraging door de filosoof Fons Elders 
waren vormen waarin Monnich zijn ideeen 
verder zag komen dan zijn eigen hooggele 
gen studeerkamer op de Amsteldijk 75; 
denkbeelden die hijzelf zo nooit aan het 
papier zou hebben toevertrauwd (aldus te 
genover Fons Elders). 

Herdenkingsartikelen, geschreven bij 
zijn overlijden, schetsten Monnich als "een 

van de graotste geleerden van Nederland in 
de traditie van schrijvende theologen" (S.L. 
Verheus), als een man "die in de ware zin 
van het woord een cultuurdrager genoemd 
kan worden. Zijn erudiete werken geven - 
als die van Frits van der Meer - een signale 
ment van de twintigste eeuw op haar best" 
(Maria de Groot) en als een cultuurhistori 
cus van het christendom, vooral dat van de 
oudheid en de vroege middeleeuwen, en 
dat, door zijn eruditie en veelzijdigheid, op 
hoog niveau (Kees Fens). Men denke hier 
bij ook aan het samen met Michel van der 
Plas uitgegeven Boek van de Maand Het 
Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het da 
gelijkse leven (1977). Monnich's latere lut 
herse wijkpredikant H. Johannes wees er in 
een "In memoriam" op hoe hij toch ook al 
tijd dominee was gebleven. Hij preekte 
graag, en niet alleen in de lutherse kerk. 
Voorts leidde hij binnen de lutherse ge 
meente van Amsterdam vele jaren een stu 
diekring. De predikant B. Prakke vermeld 
de in zijn "In memoriam" dat Monnich 
geen gemakkelijke man was om mee om te 
gaan; noch in zijn gezin (S.E. Hof) noch 
daarbuiten (B. Prakke). "Iemand kon iets 
goed bedoelen en een beetje dom do en, nu 
dan waren woorden als 'mallotig, weg met 
die rommel' niet van de lucht. Dat kon pijn 
doen", Muziek was een goddelijke gave 
voor Monnich. Mozart spande voor hem de 
kroon. 

Drs. Th.A Pafie (1945) studeerde theologie en 
bibliotheekwetenschap aan de Universiteit 
van Amsterdam en het Euangelisch- Luthers 
Seminarium aldaat: Hij is als docent "gods 
dienst" en "Latijn" werkzaam op het Herbert 
Vissers College te Nieuw- Vennep en betrok 
ken bij de identiteitsvorming van (met na 
me jonge) docenten. Hij is oprichter en eind 
redacteur van het Documentatieblad 
Lutherse Kerkgeschiedenis en werkte mee 
aan bundels van de VNK over Amsterdam 
(2000) en West-Brabant (2001). Adres: "In de 
Librije", Kempen 80, 2036 EM Haarlem. 

Korte bibliografie van C.W. Miinnich: 

De natuurlijke kennis Gods bij Leibniz 
(diss.) (Rotterdam 1942); 
Het verzwegen dogma (oratie) (Amster 
dam! BrusseI1946); 
Una sancta. De mogelijkheid der christelij 
ke eenheid (Amsterdam! BrusseI1947); 
Het geloof der oude kerk (Amsterdam 1948); 
Iezus Christus God en Heiland. Proeve ener 
vrijzinnige beschouwing over de basis-for- 
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mule van de Wereldraad van Kerken (Am 
sterdam/ Utrecht 1948); 
Pelgrimage. Ontmoetingen met de cultuur 
(Bussum 1953; meerdere herdrukken); 
(samen met J.C. Groot) Bncyclopedie van 
het Christendom - in twee delen (Amster 
dam/ BrusseI1955); 
De jongste zoon (Amsterdam 1958); 
(samen met G.C. van Niftrik) Heruormd 
Luthers gesprek over het Avondmaal. Bxpli 
catio van de consensus over het Avondmaal 
1956 tussen de Nederlandse Heruormde en 
de Euangelisch-Lutherse Kerk (Nijkerk 
1958); 
De uerhouding van theologie en wijsbegeer 
te in het tractatus theologico-politicus. Me 
dedelingen van wege het Spinozahuis (Lei 
den 1958); 
De weg en de wegen. Aspecten van de kerk 
geschiedenis (Amsterdam 1959); 
(samen met EJ. Pop) Wegen der prediking 
(Amsterdam 1959); 
Dienst op weg (Amsterdam 1959); 
Reidans der heiligen. Hagiografische ver 
kenningen (Amsterdam 1962); 
Martinus van Tours. Naar de beschrijving 
van zijn leven door Sulpicius Severus (Am 
sterdam 1962); 
Vreemdelingen uit Ierland. Het leven van 
Columba van Iona, beschreven door Adam 
nan; en van Columbanus van Luxeuil, be 
schreven door Jonas van Bobbio (Amster 
dam 1962); 
Verureemding (Utrecht 1963); 
Antiliturgica. Bnige aantekeningen bij de 
uiering van de kerkelijke feesten (Amster 
dam 1966); 
Ceding der urijheid. De betrekkingen del' 
Oosterse en Westerse kerken tot de val van 
Constantinopel (1453) (Zwolle 1967); 
Kerk en politiek (Eltheto-brochure reeks, 
1969); 
Sic et non. Bij de geboorte der uniuersitaire 
theologie (Amsterdam 1971); 
Verlossende techniek. Prudentius Catheme 
rinon 5,1-28 (Amsterdam/ Londen 1971); 
Pragmenten. Achtergronden bij een heden 
daagse theologie (Baarn 1972); 
De koning te rijk (Baarn 1975); 
(samen met Con Monnich) De kerk in het 
midden - kerken, hoven, kapellen langs on 
ze velden en wegen (Zutphen 1976); 
(samen met Michel van der Plas) Het Woord 
in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijkse 
leven (Baam 1977); 
Kijk op kerken (Amsterdam/ BrusseI1979); 
Vreemdelingen en bijuioners. Hoofdlijnen 
uit de geschiedenis van het protestantisme 
(Baarn 1980); 

'Toegedaan der onveranderde Confessie van 
Augsburg' 1530-1980 (Baarn/ Amsterdam 
1980); 
Ben tak van de wilde olijf - het Griekse erf en 
de weg van Israel (Baarn 1984); 
(samen met Can Monnich) Kunstig land 
schap (Zutphen 1985); 
Koningsvanen. Latijns-christelijke poezie 
tussen Oudheid en Middeleeuwen 300-600 
(Baarn 1990); 
Ben Augustijn in protest. Aspecten van Lut 
her's leer en leven (red. Th.A. Fafie) (Zoeter 
meer 1995). 

Een uitgebreide bibliografie: Th.A. FaM, 
"Conrad Willem Monnich (1915-1994) - 
biografie en bibliografie", in: Documenta 
tieblad Lutherse Kerkgesch ieden is, nr. 20, 
1997, p. 2-52. 
Aanvullingen: 
"De wereldbeschouwing van de Neder 
landse burger in de eerste helft der negen 
tiende eeuw", in: Handelingen van het 26ste 
Nederlands Filologencongres, Groningen 
1960, p. 122-137. 
"Prof. van Niftrik bleef zichzelf", in: Her 
vormd Nederland, 4 november 1972. 
"Een geleerde kerk in Zutphen", in: Trouw, 
2 juli 1985. 
"Pronk rondom het Woord", in: Trouu/, 9 ju 
li 1985. 
"De adellijke trouw der k1eine luyden", in: 
Trouio, 17 juli 1985. 
"Leed en troost boven de tijd", in: Trouw, 24 
juli 1985. 
"Droom van een sprong ornhoog", in: 
Trouui, 31 juli 1985. 
"Een kruiwagen voor de kanunnik", in: 
Trouw, 7 augustus 1985. 
"Lijnen van geleidelijkheid", in: Trouw, 14 
augustus 1985. 
"Sluier van een schouwtoneel hangt door 
de Nieuwe Kerk", in: Trouw, 21 augustus 
1985. 
"Stilte en secularisatie op 't Begijnhof", in: 
Trouio, 28 augustus 1985. 

Geraadpleegde literatuur: 

Cees Veltman, "Prof. C.w. Monnich: We 
worden weer een nummer, net als in de sla 
ventijd van de Romeinen", in: Hervormd 
Nederland, 26 augustus 1978. 
Kees Fens, "De ledigheid van de geleerden", 
in: de Volkskrant, 1 november 1982. 
Henk Muller/ Maurits Schmidt, "C.w. 
Mcnnich ziet functie christendom teruglo 
pen: 'Uitvinding kunstmest was het begin", 
in: de Volkskrant, 27 april 1985. 
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S.L. Verheus, " Prof. c.w. Monnich 1915- 
1994. Een theoloog die wist dat de duivel 
niet kan lachen", in: Trouu/, 1 augustus 
1994. 
Maria de Groot, "Conrad Monnich, een 
pelrgim in de twintigste eeuw", in: Her 
vormd Nederland, 13 augustus 1994. 
H. Johannes, "In Memoriam. Prof. dr. C.w. 
Monnich 31 mei 1915 - 28 juli 1994", in: 

ELK, XXVI (8), september 1994. 
B. Prakke, "In memoriam Prof. C.W. Mon 
nich", in: In de Waagschaal, nieuwe [aar 
gang XXIII (13),1 oktober 1994, p. 407-409. 
Th.A. Pafie, "C.w. Monnich. Enkele bio- en 
bibliografische notities", in: C.w. Monnich, 
Een Augustijn in protest; Aspecten van Lut 
her's leer en leuen, Zoeterrneer- Woerden 
1995, p. 62-67. 

Tentoonstelling: Een zee van 
toegelaten rust. Hoogtepunten uit 
abdijbibliotheken in de provincie 

van Antwerpen 
Onder bovenstaande titelloopt nog tot 30 januari 2005 te Antwerpen een expositie van 
indrukwekkende boekenschatten uit de abdijen van Averbode, Bornem, Postel. Ton 
gerlo en Westmalle. De vijf Antwerpse abdijcollecties bieden een mooie staalkaart van 
duizend jaar boekgeschiedenis: intrigerende handschriften, geillustreerde folianten, 
typografische hoogstandjes uit de incunabeltijd en bijzonder waardevol drukwerk uit 
recentere eeuwen. Het zijn stuk voor stuk dragers van een rijk cultuurhistorisch verle 
den. De oude boekbanden omsluiten duizend jaar intellectuele, wetenschappelijke en 
spirituele ontwikkeling. Zij zijn te bezichtigen in de Koningin Fabiolazaal van het Ant 
werpse Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, B-2018 Antwerpen. 
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PERSOONLIJK PROFIEL 
~ .. ----------------------- 
Naam, voornaam/voorletter(s) 
Visser, Piet. 

Geboortejaar en -plaats 
1949, De Veenhoop (gemeente Smallinger 
land). 

Studierichting en -plaats 
N ederlandse taal- en letterkunde, Universi 
teit van Amsterdam (hoofdvak: Historische 
Letterkunde) . 

Wat is/zijn uw huidige functie(s)? 
Hoogleraar geschiedenis van het doper 
dom en aanverwante stromingen aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam (Doopsge 
zind Seminarium). 

Hoe luidt de titel van uw voornaamste 
publicatie tot op hedent 
Broeders in de Geest. De doopsgezinde bij 
dragen van Dierick en Jan Philipsz. Scha 
baelje tot de Nederlandse stichtelijke lite 
ratuur in de zeventiende eeuw (Deventer 
1988), mijn dissertatie. Mijn voor een breed 
publiek in drie talen verschenen, meest 
toegankelijke en overvloedig geillustreerde 
'coffee table' boek - en in die zin voornaam 
- is: Sporen van Menno. Het veranderende 
beeld van Menno Simons en de Nederland 
se mennisten CKrommenie; Altona, Can.; 
Morgantown, VS; Hamburg 1996). 

Hebt u een favoriete bijbeltekst. Zo ja, 
welke? 
Hoewel de eerlijkheid mij gebiedt te zeggen 
dat de bijbel voor mij eerder een cultuur 
historisch werkinstrumentarium is dan een 
dagelijkse bron van inspiratie, hecht ik veel 
waarde aan de vermaning van Paulus: 
'Toetst alles, en behoudt het goede', en dan 
met name in het idioom van het Biestken 
stestament: 'Beproevet ai, ende dat goede 
behoudt' (1 Thess. 5:21), waarin meer em 
pirische activiteit tot uitdrukking komt. Het 
is een motto voor zowel mijn prive- als 
mijn professionele leven, waarin de ge 
baande wegen mij nauwelijks nog verras 
sende ontdekkingen te bieden hebben, 
maar des te meer de kronkelpaden, dwars 
straten en stegen. 

Wie is uw favoriete figuur uit de 
geschiedenis van het christendom? 
Hoewel de vraag mij beperkingen oplegt - 

graag had ik de neo- Hindoestaan Mahatma 
Gandhi genoemd - heb ik daarnaast grote 
bewondering voor Erasmus, voor Multatu 
li, voor Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther 
King, Nelson Mandela, allen ketters in de 
ogen van hun 'gevestigde orden'. Ik hou nu 
eenmaal van bonkige bielzen, veel minder 
van het glad gestreken spoor. Zo koester ik 
diep respect voor de doperse martelaars, 
en vind ik een maatje in bijvoorbeeld ie 
mand als Robbert Robbertsz le Canu, een 
laat zestiende-eeuwse doper, die strontziek 
werd van de doopsgezinde verdeeldheid en 
ten langen leste als 'neutralist' door het le 
venging. 

Stel: u krijgt een jaar volledige vrijheid 
om u aan studie en onderzoek te wijden. 
Wat gaat u doent 
Hoewel ik over onderzoeksvrijheid niets te 
klagen heb, en - deels samen met anderen 
twee grote klussen op de rol heb staan die 
meerdere jaren in beslag nemen (de ge 
schiedenis der Nederlandse doopsgezinden 
vanaf ca. 1670 tot he den, en de teksteditie 
van de werken van Menno Simons), zou ik 
zo'n extra jaar graag wijden aan een vergelij 
kend onderzoek naar de verschillende 'bij 
belculturen' van dopers en gereformeerden 
in de 16de- en 17de-eeuwse Nederlanden. 
De gangbare associatie, bijvoorbeeld, van de 
'Taale Kanaans' met het gereformeerde 
volksdeel, zou dan wellicht in een wat ander 
daglicht komen te staan. Het overweldigen 
de bronnenmateriaal aan doperse marte 
laarsbrieven die qua vorm en inhoud bijbels 
'geimpregneerd' zijn, het 'bijbels-litteralis 
me' van hun meer dan 15.000 geestelijke 
liederen, de 'bijbelannotatiezucht' in de 
marges van theologische traktaten en stich 
telijke lectuur, de voorliefde voor bijbelse 
thema's in het literaire werk (drama en poe 
zie) en de schilderkunst van doperse origi 
ne, zouden wei eens een grotere varieteit 
aan bijbelse passie en creativiteit te zien 
kunnen geven dan de, generaliserend ge 
zegd, nogal door Heidelberg, Dathenus en 
Statenvertaling geconditioneerde omgang 
met de bijbel. Zo'n jaar is mij vooralsnog 
niet gegeven, dus waarom zou een promo 
vendus zich niet aan zo'n klus wagen? 

Wat is uw favoriete boek op uw 
vakgebied? 
Een 'classic' en 'Fundgrube' vind ik nog 
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steeds The Radical Reformation (Kirksville, 
Missouri, 1992 - third edition) van George 
Hunston Williams, waarin op verbluffend 
heldere en erudiete wijze, ondanks de in 
middels 1500 pagina's tellende derde druk, 
de reformatorische heterodoxie en haar 
vertegenwoordigers in een samenhangend 
verband en systematisch geordend worden 
behandeld. 

Welk recente publicatie op uw vakgebied 
heeft veel indruk op u gemaakt? 
Mijn favoriete boek van de laatste tijd is Ra 
dical Enlightenment. Philospohy and the 
making of Modernity 1650-1750 (Oxford 
2001) van Jonathan I. Israel dat ik met rooie 
oortjes, van inspanning en bewondering, 
heb gelezen. Om een totaal andere reden 
heeft ook diepe indruk op mij gemaakt The 
amazing st01Y of the Ausbund van de Amis 
he schrijver Benuel S. Blank (Walnut Creek, 
Ohio, 2001). Dit boek, in het Engels en niet 
in het Duits, zonder wetenschappelijke 
pretenties maar zeer informatief, is signifi 
cant voor het groeiend cultuurhistorische 
zelfbewustzijn van de zogeheten New Or 
der Amish in de Verenigde Staten en Cana 
da - een nog niet eerder in deze mate (ook 
boek-typografisch) vertoond fenomeen 
van historische reflectie in deze kring, wat 
op zich, uit het oogpunt van gehechtheid 
aan groepsidentiteit en traditionalisme 
('hoe geleerder, hoe verkeerder'), wei eens 
een teken aan de wand zou kunnen zijn. 

Welk boek op uw vakgebied zou beslist 
ooit geschreven moeten worden, zij het 
niet noodzakelijk door u zelfl 
'Cameleonic characteristics of Anabap 
tism/Mennonitism': een historische, voor 
mijn part pseudo-Weberiaanse analyse van 
de religieus-ethische, sociaal-economische 
en culturele groepsgebonden dynamische 
processen van het doperdom. Ongeacht de 
verschillende geografische, politieke en 
maatschappelijke contexten en kleuren 
van de do min ante culturen waarbinnen 
het doperdom zich als etnische en/of reli 
gieuze minderheid een plek moest zien te 
verwerven, lijken zich 'allover the world' 
(deels paradoxale) constanten te manifes 
teren in termen van identiteitsbewustzijn, 
economisch succes en culturele en maat 
schappelijke assimilatie (en de daarmee 
gepaard gaande conflicten tussen traditio 
nalisme en modernisme), waarbij een ze 
kere parallellie met het jodendom zich op 
dringt. Ontwikkelden in de Nederlanden de 
ooit vervolgde, wereldmijdende ketters 

zich tot de 'werkbijen van de staat' en pro 
motors van Verlichting en Patriottisme, 
soortgelijke ontwikkelingen zijn tevens te 
traceren in het 18de-eeuwse Polen, het 
19de-eeuwse Rusland, in Noord-Amerika 
sedert het begin van de vorige eeuw (met in 
Canada tegenwoordig een opmerkelijk do 
pers aandeel in de moderne literatuur), en 
recentelijk ook in landen als Brazilie en 
vooral Paraguay. 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u betreurt; zo ja, welke? 
Niet op mijn vakgebied in het bijzonder, 
maar meer in algemene zin het weten 
schappelijke metier betreffend. Ik doel op 
het fenomeen van het in toenemende mate 
organisatorisch en procesmatig dichttim 
meren van onderwijs en onderzoek, wat ik 
maar aanduid als de 'ver-spreadsheetise 
ring' van het vak. Hoewel ik persoonlijk 
niet gebukt ga onder bestuurlijke 'overkill', 
verontrust mij die tendens zeer, temeer 
omdat ik ze in mijn vorige loopbaan van te 
nabij en in groeiende intensiteit reeds heb 
meegemaakt. Met verantwoording afleg 
gen, competitie aangaan, projectenacqui 
sitie is op zich niets mis, maar elke scheet 
van wetenschappelijke ambitie 'word' -pro 
cessend vast te moeten leggen en uit te 
splits en in 'targets', tab ellen en termijnen, 
of al dan niet gerefereerde artikelen in ma 
triksen te masseren, acht ik eerder een it 
ziekte van bestuurlijk Nederland behept 
met budgettaire smetvrees, dan van gezon 
de wetenschappelijke marktwerking - met 
een verspillende 'kill of skill' op de werk 
vloer tot gevolg. Managers moeten vooral 
human-resource-managen (desnoods op 
de hei), en administrateurs boekhouden, 
maar laat onderwijzers toch lekker lesge 
ven en onderzoekers alles ontdekken, zelfs 
in het Nederlands als het mag (zelf lijd ik 
reeds chronisch aan Engelse griep). 

Is er een ontwikkeling op uw vakgebied 
die u toejuicht; zo ja welke? 
Multidisciplinariteit. Hoewel reeds jaren 
lang een academisch modewoord, acht ik 
het van verschillende walletj es te mogen en 
moeten eten waarlijk een ongelooflijk in 
spirerende bezigheid. Zo ben ik ook in dit 
vak verzeild geraakt. Zelfs in mijn kleine, 
doperse tokootje neem ik de vruchten waar 
van omnivorische orientaties. Heeft de 
kerkgeschiedenis lange tijd nogal exclusie 
ve aanspraken doen gelden, tegenwoordig, 

(Vervolg zie pagina 128) 
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BOEIZENNIEUWS ~~----------------------- 
Besprekingen 

• Peter Nissen en Vincent Hunink (eds.), 
Vita Radbadi. Het Leven van Radbaud. Nij 
megen [Vantilt] 2004. - 64 p. - ISBN 90- 
77503-20-X - € 9,95. 

Ter gelegenheid van de naamsverande 
ring van de Katholieke Universiteit te Nij 
megen in Radboud Universiteit Nijmegen 
hebben kerkhistoricus Peter Nissen en 
classicus Vincent Hunink de middeleeuwse 
hagiografie van Radboud, bisschop van 
Utrecht in de jaren 899/900 - 917, ingeleid, 
bezorgd en vertaald. De Vita Radbadi uit de 
tiende eeuw is overgeleverd in drie versies. 
De 'langere versie', bewaard in een vijftien 
de-eeuws handschrift uit We esp, geldt als 
de meest oorspronkelijke en wordt als uit 
gangspunt genomen. In het eerste deel van 
dit boek gaan de bezorgers in op 'Radboud 
van Utrecht als bisschop en geleerde'. De 
eerste drie van de zeven paragrafen gaan 
evenwel over andere zaken: het genre van 
de Vita, de auteur van de levensbeschrij 
ving (wellicht een van de kanunniken in 
Utrecht) en de datering ervan, de overleve 
ring. Na de jeugd van Radboud, waar 
schijnlijk in de buurt van Namen, en zijn 
studiejaren te Keulen, Cornpiegne en Tours 
volgen de jaren van zijn episcopaat als bis 
schop van Utrecht, maar door de invallen 
van de Noormannen feitelijk te Deventer 
residerend. Vervolgens wordt Radboud ais 
schrijver van enkele werken belicht. Dit 
dee I eindigt met wat de auteurs noemen: 
'het Nachleben van Radboud'. Het tweede 
deel van het boek bevat de tekst en een ver 
taling van 'het leven van Radboud'. In voet 
noten worden de afwijkingen van de in 
1887 door Holder- Egger gepubliceerde edi 
tie in de serie Monumenta Germaniae His 
tarica weergegeven. Bij lezing van de in 
houd valt uitdrukkelijk het stichtelijk 
karakter van deze Vita op. Voorbeelden 
hiervan zijn de aandacht voor de noodlij 
dende, een waterwonder, de gerichtheid op 
dood en hemel en een verschijning van de 
Moeder Gods. 

Na een eerdere, kort geleden versche 
nen, publicatie - naar aanleiding van een 
eveneens door het College van Bestuur van 
de universiteit geentarneerd onderzoek - 
van A.G. Weiler, 'Sint Radboud, bisschop 
van Utrecht [Deventer] van 899/900 tot 

917. Pastor, geieerde, historicus, dichter en 
componist' in Trajecta. Tijdschrift uoot de 
geschiedenis van het kathaliek leuen in de 
Nederlanden 12 (2003) 97-115, is er nu een 
tweede fundamentele bijdrage over Rad 
boud. Waar naar mijn mening genoemd ar 
tikel duidelijk gericht is tot vakgenoten, is 
dit boek duidelijk voor een breder publiek 
geschreven en mede in dienst van de tekst 
uitgave. De heldere, wetenschappelijk ver 
antwoorde inleiding en de voortreffelijke, 
leesbare vertaling verdienen alle waarde 
ring. De Latijnse teksten worden in de ver 
taling - zoals we vaker in het werk van Hu 
nink zien - in meerdere zinnen verknipt 
om de begrijpbaarheid te vergroten. 

Ik bepaal mij tot enkele opmerkingen 
over 'Het Nachleben van Radboud' (p.26- 
29). Een kleine opmerking betreft het ach 
terwege laten van aanhalingstekens of cur 
sivering van het woord 'Nachleben', zodat 
lijkt alsof het Nederlands een Duits woord 
als taaleigen usurpeert. Fundamenteler is 
naar mijn mening het verzuim van de au 
teurs om vanuit neutraal historiografisch 
oogpunt en ondanks de doelstelling van 
hun opdrachtgegevens toch expliciet erop 
te wijzen dat Radboud zelf niets met Nij 
megen he eft gehad, dit in tegenstelling tot 
plaatsen en gebieden als Utrecht, Deven 
ter, Drenthe en Ootmarsum. Nijmegen 
heeft nimmer tot het bisdom Utrecht be 
hoard; tot 1559 viei het onder het aartsbis 
dom Keulen, nadien twee eeuwen onder 
Roermond en na een intermezzo kwam de 
stad in 1853 bij het bisdom 's-Hertogen 
bosch. Dit is des te opmerkelijker als men 
de mededeling in het boek Ie est dat de ge 
dachtenis van de sterfdag (29 november) 
buiten het bisdom Utrecht nooit verbrei 
ding he eft gevonden (p. 26). De verklaring 
waarom Radboud in de vorige eeuw met 
Nijmegen werd verbonden, hadden de au 
teurs meer mogen uitleggen. Op p. 28 noe 
men zij wei de oprichting van de Sint-Rad 
boudstichting in 1905 en het feit dat het de 
Utrechtse aartsbisschop mgr. Van de Wete 
ring was, die de naam van zijn verre voor 
ganger graag aan deze stichting verbond. 
De ontstane stedenstrijd over waar een 
nieuwe rooms-katholieke universiteit zich 
zou mogen vestigen, wordt echter niet ge 
noemd. Achteraf moet men dus constate 
ren dat toen de stad Nijmegen in 1923 die 
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universiteit ten deel viel, er wel meer logica 
in zat dat die universiteit toen niet met de 
naam Radboud gesierd werd. (Guus Bary) 

• Dick J. Schoon, Van bisschoppelijke Cle 
resie tot Oud-katholieke Kerk. Bijdrage tot 
de geschiedenis van het katholicisme in de 
19de eeuw. Nijmegen [Valkhof Pers] 2004.- 
903 p. ISBN 90-5625-165-1 - € 40,-. 

Over het conflict van de Cleresie (tegen 
woordig oud-katholieke kerk geheten) met 
de kerk van Rome is al veel geschreven. Re 
cent verschenen ook diverse studies over 
de actuele situatie van de oud-katholieke 
kerk. Maar haar negentiende eeuw he eft 
nog nauwelijks de aandacht van historici 
getrokken. Deze zeer omvangrijke disserta 
tie, verdedigd aan de Vrije Universiteit Am 
sterdam' voorziet dan ook in een lacune. Zij 
is voornamelijk gebaseerd op uitvoerig on 
derzoek in l.Se-eeuwse gedrukte bronnen 
en oud-katholieke archiefcollecties in Ne 
derland. De auteur is opgeleid als theoloog, 
priester van de oud-katholieke kerk en 
sinds korte tijd deken van het bisdom 
Haarlem. 

In de eerste helft van de negentiende 
eeuw stond de Cleresie er allerminst floris 
sant voor. In het jonge koninkrijk kon zij 
niet langer rekenen op bescherming door 
de overheid, die haar in de eeuw daarvoor 
doorgaans gunstig gezind was geweest. Te 
genover de getalsmatige overmacht van de 
pausgezinde katholieke kerk legde zij wei 
nig gewicht in de schaal. Mede door inter 
ne strubbelingen was het voor de kerklei 
ding niet eenvoudig de nieuwe situatie 
realistisch onder ogen te zien. Bij de kerke 
lijke leiding leek resignatie de toon te zet 
ten. Vergaande veranderingen in het profiel 
van de kerk van Rome dwongen de Cleresie 
trouwens zich weer op haar identiteit te be 
zinnen: de toenemende centralisatie, de 
versterking van de pauselijke macht en de 
van hogerhand bevorderde Mariadevotie 
(culminerend in het dogma van de Onbe 
vlekte Ontvangenis in 1854); het waren stuk 
voor stuk tendensen die moeilijk te vereni 
gen waren of zelfs haaks stonden op de ka 
tholieke traditie zoals deze (doorgaans op 
goede gronden) verstaan werd binnen de 
Cleresie. Intussen beschouwde zij zichzelf 
nog steeds als een kerkprovincie van de 
westerse katholieke kerk, al nam Rome 
nauwelijks nog notitie van haar. Er waren 
wel wat buitenlandse contacten, met name 
in Frankrijk, het moederland van de port 
royalistische traditie - tegenstanders ble 
ven hardnekkig van jansenisten spreken, 

maar al met al werd de blik van de leiding 
van de Cleresie vooral naar binnen gericht. 
Rond 1860 liepen bijvoorbeeld interne 
conflicten rond de signatuur en de struc 
tuur van het seminarie te Amersfoort en de 
bezetting van de bisschopszetels van Haar 
lem en Utrecht hoog op. 

Het Eerste Vaticaans Concilie (1869- 
1870), dat in de kerk van Rome de onfeil 
baarheid van de paus dogmatiseerde, was 
uiteraard een grote deceptie voor een ka 
tholieke groepering als de Cleresie die hui 
verig stond tegenover interventies door de 
bisschop van Rome en steeds haar hoop op 
binnenkerkelijke hervorming door een al 
gemeen concilie had gesteld. Toch zorgde 
juist deze roemruchte en omstreden kerk 
vergadering voor een revitalise ring van de 
Cleresie. Zij werd immers uit haar isole 
ment bevrijd. De Duitse anti-ultramon 
taanse beweging, waar de kerkhistoricus 
Ignaz von Dollinger een hoofdrol speelde, 
zocht vrij snel contact met de Nederlandse 
geestverwanten, die bereid bleken het 
kerkwordingsproces van de Duitse oud-ka 
tholieken te ondersteunen, al kostte hen 
dat wel enige zelfoverwinning, want de 
hervormingsijver bij de partijgangers van 
von Dollinger ging wel erg ver. De Ne 
derlandse oud-katholieken konden bij 
voorbeeld maar moeilijk wennen aan een 
doorbreking van de band met Rome. Voor 
zichtige liturgische aanpassingen kwamen 
in aanmerking, maar de opheffing van de 
celibaatsplicht (no g) niet. In 1889 vond in 
Utrecht de eerste gemeenschappelijke ver 
gadering van oud-katholieke bisschoppen 
uit Nederland, Duitsland en Zwitserland 
plaats. In het Nederlandse confessionele 
landschap bleef de oud-katholieke kerk 
kwantitatief steeds een kerkgenootschap 
van het tweede plan, maar haar internatio 
nale betrekkingen bezorgden haar sinds 
dien in de oecumenische beweging een 
prominente plaats. 

Dick Schoon geeft blijk van een per 
soonlijke betrokkenheid bij de historische 
ontwikkelingen, vooral wanneer die van 
belang zijn voor de identiteit van de kerk, 
maar bewaart daarbij voldoende afstand. 
In die zin past zijn boek in de oecumenisch 
gemspireerde doch wetenschappelijke ge 
schiedschrijving over de Cleresie, waaraan 
in de laatste decennia zowel rooms- als 
oud-katholieken hebben bijgedragen. Me 
de gezien de geringe aandacht die de ne 
gentiende eeuw gekregen heeft, mag dit 
boek beslist een waardevolle studie heten. 
Als bijlage bevat zij ook nog een overzicht 
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van de geestelijken van de cleresie en de 
onderwijsstaf van het Amersfoortse semi 
narie. 

Ik kan er echter niet omheen op een ge 
brek van deze studie te wijzen. Bij de pre 
sentatie van het door hem vergaarde mate 
riaal heeft de auteur vier aandachtsvelden 
op het oog: de verhouding tot de overheid, 
tot de rooms-katholieke kerk, binnenker 
kelijke ontwikkelingen en betrekkingen 
met het buitenland. Op p. 68 zet hij uiteen 
welke thema's in de afzonderlijke hoofd 
stukken aan bod komen. Het verband met 
de aandachtsvelden lijkt dan zonder meer 
duidelijk. Maar de lezer wordt wei onmid 
dellijk gewaarschuwd dat een consequente 
behandeling van de thema's niet kon wor 
den doorgevoerd aangezien de vier aan 
dachtsvelden onderling verweven zijn. Af 
gaande op de inhoudsopgave wordt echter 
vooral een chronologische indeling gesug 
gereerd, waarbij de latere hoofdstukken el 
kaar overlappen. De indruk dat de compo 
sitie van deze studie te wensen overlaat, 
wordt naderhand helaas afdoende beves 
tigd. Met de onderlinge verwevenheid van 
de historische gebeurtenissen zal natuur 
lijk elke geschiedschrijver worstelen. Schif 
ten-en-schrappen wil dan nog weleens hel 
pen. Hier lijkt die operatie dat achterwege 
te zijn gebleven. Weliswaar komt in de na 
beschouwing van elk hoofdstuk de thema 
tiek nog aardig op de pootjes terecht - de 
auteur weet dus wei degelijk wat relevant 
en minder relevant is, maar dan is intussen 
wei een grote hoeveelheid informatie ge 
passeerd die met het bewuste thema soms 
nauwelijks verband houdt en bovendien 
erg wijdlopig wordt gepresenteerd. Mijn 
advies aan de lezer zou dan ook zijn: lees 
eerst de inleiding en de nabeschouwing 
van een hoofdstuk en selecteer het vervolg 
van uw lectuur aan de hand van de in 
houdsopgave. (Gian Ackermans) 

• Toon Gruyters, Michel Knoups en Martin 
Wilson (red.), In de kracht van de Geest. 
Honderd jaar Nederlandse en Belgische spi 
ritijnen. Gernert [eigen uitgave van de Ne 
derlandse provincie van de Congregatie 
van de H. Geest], z.j. (2004) - 233 p. - ISBN 
90-9017464-9 - € 25,-. 

De Nederlandse provincie van een van 
de grootste missiecongregaties in ons land, 
die van de paters van de H. Geest, telde in 
haar bloeitijd 6971eden (1963). Bekend zijn 
de paters spiritijnen, zoals zij ook wei ge 
noemd worden, als grondleggers van het 
Afrika Museum in Berg en Dal. Driehon- 

derd jaar geleden in Frankrijk gesticht door 
Poullart des Places, zond de congregatie in 
de achttiende eeuw al diverse missionaris 
sen uit naar andere continenten. In het re 
volutiejaar 1848 werd de naderende onder 
gang van de congregatie gekeerd door een 
onder druk van Rome totstandgekomen 
amalgamatie (fusie') van de pas opgerichte 
congregatie van het H. Hart van Maria met 
35 leden onder leiding van de Elzasser Li 
bermann met de congregatie van de H. 
Geest. De paters werden in 1873 door Bis 
marck uit Duitsland verjaagd; de antireligi 
euze politiek van Franse republikeinen be 
lemmerde grootschalige roepingen vanuit 
dat land; nieuwe mogelijkheden zocht de 
congregatie door een deel van de activitei 
ten naar Belgie (1900) en Nederland (1904) 
over te hevelen. 

In Nederland richtte de congregatie 
eerst en vooral opleidingshuizen op: te 
Weert (kieinseminarie), Baarle-Nassau 
(voor broedermissionarissen), Gernert (ho 
gere studies), Gennep (noviciaat); na de 
tweede wereldoorlog volgden huizen in 
Hattem (voor late roepingen), Berg en Dal 
(voor studenten aan de universiteit van Nij 
megen), Halfweg (missieprocuur), Rhenen 
(provinciaal bestuur). De veranderingen in 
het theologisch denken en kerkelijk leven 
in de jaren zestig en de dekolonisatie waren 
ook voor de spiritijnen aanleiding zich te 
rich ten op de inculturatie van de door de 
missie gestichte kerken in Afrika en Latijns 
Amerika. Terwijl in Nederland het aantal 
roepingen afnam, keerden ook missiona 
rissen terug. Een deel ervan nam het al 
lochtonenpastoraat in Amsterdam en Rot 
terdam voor zijn rekening. Ook werd er een 
Missionair Team opgericht in Eindhoven 
om belangstelling voor de missie te kwe 
ken, onder meer door jongerenreizen te 
verzorgen naar de Derde Wereld om mis 
sionaire ervaring op te doen. 

Het hoofdaccent van de beschrijving 
van de spiritijnen in dit boek ligt - terecht - 
op hun missionaire opvattingen en hun 
missieactiviteit: in twintig landen van Afri 
ka hebben in de loop der jaren ongeveer 
vijfhonderd Nederlandse paters en broe 
ders van de congregatie gewerkt; daarnaast 
zo'n honderdvijftig in Brazilie en het Cari 
bisch gebied. 

Een fraai en leesbaar boek, met zeer 
mooie illustraties, levert een aardige inkijk 
in het reilen en zeilen van de Belgische en 
Nederlandse provincies van deze missie 
congregatie. De auteurs zijn zelf spiritijn: 
sommigen zoals loop Hogema en Albert de 
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long zijn bekend vanwege hun activiteiten 
als missie- en kerkhistoricus (de laatste, die 
Tanzania, Kameroen en de Centraal-Afri 
kaanse Republiek voor zijn rekening 
neemt, is decaan van een universitair colle 
ge in Nairobi in Kenia). Al met al vormt het 
boek een soort egodocument van de con 
gregatie. Dat blijkt met name uit de bijdra 
ge van Toon Gruyters, die in dit boek uitge 
breid Brazilie voor zijn rekening neemt: hij 
verdonkeremaant bepaald niet de interne 
conflicten, die er geweest zijn. 

Het doel van het boek is om de herinne 
ring van het verleden voor eigen leden en 
oud-Ieden, hun familie en vrienden vast te 
leggen, maar evenzeer mens en 'uit het vak' 
zoals theologen en historici van dienst te 
zijn. Daarin is het zeker geslaagd. (Guus 
Bary) 

• Iozef Lamberts (red.), De actieve deelna 
me aan de liturgie herbekeken. Honderd 
jaar na Pius X en veertig jaar na het conci 
lie. Leuven [Acco] 2004 - 162 p. - ISBN 90- 
34-5514-5 - € 18.50. 
Deze bundel bevat de voordrachten van 
het 16de Internationaal Colloquium Litur 
gie, dat in oktober 2003 te Leuven plaats 
vond. In de lezingen stonden twee jubilea 
centraal: het eerste betreft de introductie 
van het begrip 'actieve participatie' (van le 
ken in de liturgie), datin 1903 voor het eerst 
in een officieel pauselijk document (het 
motu proprio Tra le sollecutidini van Pius 
X) werd gebruikt en een kernwoord werd in 
de Liturgische Beweging die sindsdien in 
de rooms-katholieke kerk op gang kwam. 
Het tweede jubileum betreft de constitutie 
over de Liturgie (Sacrosanctum Concilium) 
van het Tweede Vaticaanse Concilie uit de 
cember 1963. Dit document vormde de be 
kroning van diezelfde Liturgische Bewe 
ging, die vanwege de hoogste kerkelijke 
autoriteiten weliswaar herhaaldelijk was 
aangemoedigd, maar soms ook nadrukke 
lijk teruggefloten. 

De bundel omvat zeven artikelen die 
vooral de huidige stand van zaken behan 
delen en perspectieven schetsen voor de 
toekomst. Zo wordt de actuele stand van 
zaken op de Nederlandse liturgisch-rituele 
markt uitvoerig belicht door de Tilburgse li 
turgist Paul Post. De enige strikt historische 
bijdrage is van de Parijse liturgist Paul de 
Clerck over het gebruik van het begrip 'ac- 

tieve participatie' in de periode 1903-1963 
in kerkelijke documenten. Hij wijst er op 
dat het begrip in Tra le sollecitudini eerder 
toevallig voorkomt en dat het eigenlijk ge 
koppeld moet worden met de verschijning 
van het motu proprio Abhinc duos annos, 
dat van 1913 dateert en de hervorming van 
het brevier behandelt. Daar wordt het be 
grip bewust gebruikt in de zin van de Litur 
gische Beweging die naar een sterkere be 
trokkenheid van het kerkvolk bij de liturgie 
streefde. Het aangewezen middel in de ogen 
van de voormannen van de Liturgische Be 
weging was de gedialogeerde mis, waarbij 
de overige gelovigen somrnige delen van de 
mis zouden meebidden in plaats van hun ei 
gen devoties na te gaan terwijl de priester 
(met de rug naar het volk) de mis las. De her 
ziening van een eeuwenoude praktijk riep 
weerstanden op, niet in het minst omdat de 
participatie van de gelovigen het priester 
schap onvermijdelijk in een andere eccle 
siologische setting zou plaatsen. Er werd 
dan ook soms stevig gepolemiseerd. 

In 1947 verscheen de encycliek Mediator 
Dei, typerend genoeg voor het liturgisch 
klimaat na het concilie van Trente was dat 
de eerste encycliek over de liturgie. Hoewel 
in dit document de specifieke positie van 
de priester in de liturgie nog uitdrukkelijk 
werd gesauveerd, betekende het voor de Li 
turgische Beweging toch een belangrijke 
impuls, omdat er de participatie van de ge 
lovigen werd aangemoedigd. Zelfs het 
priesterschap van de gelovigen wordt er ge 
memoreerd, al gebeurt dat impliciet.Voor 
standers van de Limburgse Beweging 
moesten intussen echter voorzichtig blij 
ven opereren tijdens het pontificaat van de 
behoudende en autoritaire Pius XII, hoewel 
zelfs deze paus de 'actieve participatie' als 
zodanig aanmoedigde, bijvoorbeeld bij de 
hervorming van de liturgie van de paaswa 
ke en de Goede Week in 1951 respectieve 
lijk 1955. Pas vanaf september 1958 moch 
ten de gelovigen tijdens de mis het Onze 
Vader hardop meebidden, zij het uiteraard 
nog in het Latijn. De omvang van de wijzi 
gingen viel weliswaar in het niet bij de re 
volutie die zich in de jaren na het Tweede 
Vaticaanse Concilie zou voltrekken (invoe 
ring van de landstaal), maar zij zetten wei 
de to on voor een nieuw liturgisch klimaat 
en daarmee voor een nieuw kerkbeeld. 
(Gian Ackermans) 
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VERENIGINGSNIEUWS ~------------------------- 
Geslaagde Zestiende 'Dag van de 

Kerkgeschiedenis' te Deventer 

O p zaterdag 13 november 2004 trok 
de Vereniging voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis weer de regio in, 

ditmaal naar Deventer. In de Christelijke 
Gereformeerde Kerk aan de Goistraat wa 
ren 's morgens ongeveer 125 bezoekers, 's 
middags 90. Naast leden van de VNK waren 
er tal van mensen van de 'Vereniging Oud 
Deventer' en andere belangstellenden. Het 
programma en een inleidend artikel over 
kerkhistorisch Deventer zijn te vinden in 
het vorige nummer van TNK. De VNK had 
dit jaar voor het eerst geen bundel gereed 
(het tempo van een bundel per jaar bleek 
toch wei erg hoog), maar enthousiast ge 
worden door de lezingen en gelet op de 
vraag vanuit de toehoorders naar publica 
tie gaat de VNK - in samenwerking met 
plaatselijke instantie(s) - toch een bundel 
samenstellen, waarbij de redactie naast be 
werkingen van de voordrachten ook op 
zoek is naar enkele nieuwe bijdragen over 
de kerkgeschiedenis van Deventer. Daarom 
bevat dit verslag slechts impressionistische 
trekjes van de dag, opgetekend door enkele 
aanwezigen. 

Voorzitter Herman Selderhuis herdacht 
in zijn openingswoord de onlangs tragisch 
overleden oud-voorzitter Sjouke Voolstra, 
Daarna ging hij in op de geschiedenis van 
het kerkgebouw, een voormalige joodse sy 
nagoge. Hij zei daarbij dat de plaatselijke 
predikant, ds. Oppenhuizen hem verteld 
had, dat bij de gemeente nog altijd een ze 
kere schroom le eft als men beseft dat men 
kerkt in een gebouw dat eertijds een syna 
goge van de joodse gemeenschap was. 

De voordracht van Clemens Hogenstijn 
ging over de katholieke statie Deventer tus 
sen verdrukking en emancipatie (1721- 
1854). Daarin schilderde hij onder meer het 
opgelegde proces van herverdeling van ge 
bouwen en het optreden van pastoor Mul 
ler, die de bijbel propageerde en positief 
dacht en omging met 'andersdenkende 
broederen', Hierna volgde een tweespraak 
tussen ds. Wim Beekman en mgr. Gerard de 

Korte. Laatstgenoemde zei dat hij door de 
studie van de (kerkjgeschiedenis tot een 
keuze voor theologiestudie en priester 
schap was gekomen en hij beklemtoonde 
het belang van het kerkhistorisch onder 
zoek om het geloofsverhaal aan volgende 
generaties, die door de secularisatie weinig 
meebeleefd hebben, verder te vertellen. 
Daarentegen had Beekman vroeger niet zo 
veel op met het vak kerkgeschiedenis. De 
detailverhalen van wat mensen geloven 
boeiden hem het meest. Hij was to en en ze 
ker nadat hij een tijdje geen predikants 
werk had gedaan tot de conclusie gekomen 
dat in de huidige maatschappij behoefte is 
aan religie en persoonlijk geloof. De secula 
risatie van de laatste jaren ziet ieder om 
zich heen. De Korte beklemtoonde de 
waarde van kleine christelijke gemeen 
schappen. De kerk moet weer missionair 
worden en getuigen van Gods openbaring 
in Christus. Ook Beekman ziet kleine ker 
nen, die zeer actief zijn. Hij gaf op het eind 
zijn katholieke collega nog mee dat hij van 
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mening was dat de katholieke kerk de celi 
baatsverplichting moet afschaffen. 

Nieuw in de opzet van de dag was een 
vierkeuzemogelijkheid. Zo togen rond het 
middaguur vier groepen Deventer in. Een 
van de groepen ging met Bonny Rademaker 
- Helfferich langs de onderwijsplekken van 
af middeleeuwen tot in de moderne tijd. Zo 
kwam men langs plek van de kapittel 
school, die vanaf 1215 onder het beheer van 
de Lebumuskerk vie!. Daar kwam in 1375 
verandering in, toen deze de Latijnse school 
werd, nu tegenover de zuidfacade van de 
Grote Kerk. Hier studeerden Geert Grote, 
Thomas a Kempis, de latere paus Adrianus 
VI, Erasmus en doceerde Alexander Hegius. 
Daaromheen de huizen van diverse druk 
kers van het toenmalige schoolboek zoals 
Pafraet en Van Breda. In de Pontsteeg was 
het Athenaeum Illustre gevestigd met Revi 
us als eerste bibliothecaris. Kort werd nog 
de proosdij van de Lebumuskerk bezocht. 
De groep die naar de Athenaeumbiblio 
theek wilde, trok als stoet door het gezellige 
winkelhart van Deventer. Even gezellig was 
het in de bibliotheek waar door conservator 
Jan Bedaux eerst een kort overzicht van de 
geschiedenis en de bestanden werd gege 
ven. Daarna volgde een bezoek aan de boe 
ken zelf, zodat allen een indruk kregen van 
de organisatie en de inhoud van de maga 
zijnen van deze prachtige inrichting. Manja 
Pach leidde haar bezoekers na een uitge 
breidere toelichting van het synagogege 
bouw naar een vorige synagoge, waar nu 
het Etty Hillesum Centrum is gevestigd. In 
die ruimte draait het om drie elementen: de 
geschiedenis van de joden in Deventer, om 
Etty Hillesum en om wisselende tentoon 
stellingen en andere activiteiten met het 
oog op vredeseducatie gericht op verschil 
lende culturen en religies. Verder trok haar 
groep de stad in waar kleine sporen erop 

wezen dat diverse winkels door joden wer 
den gedreven. Ook werd verteld over een 
opvanghuis voor Palestinapioniers. De laat 
ste synagoge - na die van de Goistraat - 
stond in de Lange Bisschopsstraat, waar tot 
1984 diensten werden gehouden, maar 
toen was de joodse gemeente toch te klein 
geworden. De vierde groep ging met Cle 
mens Hogenstijn langs plekken van de Mo 
derne Devotie: eerst naar de Broederen 
kerk, nu de katholieke Lebumuskerk, 
overblijfsel van een minderbroederskloos 
ter; daarna werd het voor een deel een pla 
quettetocht, want van de Broeders van het 
Gemene Leven is niet veel over. Het Buis 
kenshuis, zusterhuis van het Gemene Leven 
onder patronage van Agnes, is wei bewaard. 
De tocht werd besloten bij de Mariakerk, 
een van de twee parochiekerken ter plaatse, 
nu protestantse Lebumuskerk. 

In de eerste middaglezing liet Anne Boll 
mann, die sprak over de 'zusters van het ge 
mene leven', zien dat in de vijftiende eeuw 
de zusters in Deventer vasthielden aan hun 
geloofsideaal van een actief religieus leven 
binnen de maatschappij en niet meededen 
aan het proces van verkloosterlijking. 
Christiaan Ravensbergen nam ons daarna 
mee naar de eerste jaren (1614-1617) 
van Jacobus Revius in Deventer als pre 
dikant. Terwijl de uit Wesel verdreven pre 
dikant Johannes Acronius zijn strenge 
gereformeerde opvatting in Deventer ver 
spreidde en geen beroep in die stad kreeg, 
stelde Revius zich als vierde predikant sa 
men met zijn drie collega's collegiaal en 
vreedzaam op. Pas in latere geschrif 
ten komt Revius als de contraremonstrant 
naar voren zoals wij hem in de historio 
grafie kennen. De gehele dag was - mede 
ook door de goede verzorging van kosters 
echtpaar Schenk - even gevarieerd als ge 
slaagd. 

(Vervolg Persoonlijk Profiel) 

zeker in onze geseculariseerde tijd vol bij 
bels-analfabetisme en Pim-gepatjepee, 
wordt zelfs de verstokte kerkhistoricus 
(volgens mij welhaast een fossiel) gedwon 
gen over de beschermende kerkhofheg te 
klimmen om nieuwe paradigmata en in 
valshoeken te beproeven, ten einde met de 

huidige en komende generaties in dialoog 
te blijven en hen te vertellen over het be 
lang dat hun ouders en voorouders hecht 
ten aan God, geloof en getuigenis - in al 
zijn orthodoxe en heterodoxe manifesta 
ties een essentieel, historisch bindmiddel 
van onze Westerse beschaving. 
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Bezoek de homepage van de Y.N .K.: 

www.eburon.nl/vnk.htm 


